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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ةـــمدِّمق
 حن حن نا وحا ونعحائو هئآال عمى والثناء اهلل  حدُد  االبتداء وخير القول خير

نا عقلٍل   حن والحخموقات الكون في فكرتون ,أوّدالً  هادبو لنيتدي حخموقاتو بين حن بو حيزّد
 القاسم أبي األحين الصادق البمرية ىادي عمى والسّدالم بالصّدالة حمشوعاً ,  ولنا
. الدين يوم إلى بإ سان تبعيم وحن ارياألخ وص بو آلو وعمى ح حد

 العربي بالمعر الحيتحين حن الحستمرقين آراء دراسة في أطرو ة فيذه ..وبعد
 في العربي المعر بوجود يقين حن دراساتيم في جاء وحا -الجاىمي العصر -القديم

 المعر ص ة في المك نظرية يف حتأصال المعر ذلك في المكّد  أو ,الجاىمي العصر
 السيحا اآلراء تمك عمى الردّد  وح اولة .حرجميوث يلئصحو ديشيد طر يا التي الجاىمي

حن بعد ذكر حوقف الحنصشين حن ىؤالء الحستمرقين ححّدن  .القديم معرنا في تمك التي
نا توخوا الجانب العمحي والح اججة الصائبة, وحن ثمَّ رد الحمككين والحستخشّدين بتراث

ووضع آرائيم ودراساتيم في الحيزان النقدي واخراج حا فييا حن غث أو سحين, وحن باب 
عن  -قدر اإلحكان -ردّد العمم بالعمم, ح تكحين في ذلك الى العقل والحنطق, حبتعدين

. العاطشة الجاحعة وان نكون حوضوعيين إلى قدرٍل حا
 والمعر العربية ةالقصيد عن عدة أحور تثبيت حن الدراسة في جاء عحا فضال

 بينط العضوي براتو دة الحوضوع والي حن  يث بناء القصيدة الجاىمية والجاىل
 إلى قاده خصب ينف بخيالٍل  كمّدو ذلك في الماعر تحتع حع ,الوا دة القصيدة حقاطع
 ىؤالء حن الدراسات تمك أص اب ي تحمو لم الذي المعري الشن ذلك إبداع

 الجاىمي المعر يسحوا أن الحستمرقين ىؤالء حن البعض  اول بل .الحستمرقين
 وتجربتو الشنية الماعر رؤية يحثل وال وانشعاالتو عراالش ذات عن بعيد وأنوسط ية بال

 ظروف وأية والنشسية البيئية الظروف أثرو ,ال ياة في ةالخاصّد 
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  .المعرية نصوصو إخراج في أخرى
 الدكتور لدن حن عمحية مارةبإ ألطرو تي حجاالً  الدراسة ىذه فكرة تبمورت وقد

 الدراسات تمك وحضات في الدراسة ىذه حشيوم وتيسير حصطشى عمي خالد
 القصيدة وبناء الجاىمي المعر بمأن الدراسات تمك  قائق عمى والوقوف االستمراقية

  اول حا ثناووحور تاريخنا عن أدرأ يِّي عل ر باً  حجاالً  فييا فرأيت .الجاىمية
  ضاري وثحور ذات ةٍل بأمّد  واليس العرب وأن ,فيو المكو بو فافاالستخ االستمراقيون

 عمييا تطاول قرونٍل  حدىلى ع  ياً  المعر ذلك يكون وكيف معري -أدبي تاريخ أو
. قِددَدحاً  الزحان

 وصعوبات ,إسعاف دراستي وب ثي ىذا حصادر أجد أن لي ىأنّد  ولكن ىذا
 بالحوضوع تيتم ال تبٍل ك بين الحوضوع تناثر عن فضالً  ,تواجيني الحصادر قمّدة

. الدراسة حوضوع -الجاىمي المعر أي ,حبامرةً 
 وثالثة ,االستمراق حشيوم في تحييدية بدراسة تقدّدم أن الدراسة واقتضت

 ونمأتو العربي المعر في الحستمرقين آراء لعرض األول الفصل   ّص  ُخ , فصول
 يسحييا كحا -الحتعددة الحوضوعات ذات الحكتحمة القصيدة ببناء يتعمق وفيحا

 العربي المعر عن الخيال نشي ح اولة في الخيال قضية إلى قوالتطر -الحستمرقون
برازه . المعري والقول الشن ذلك في ووجدانو الماعر لذاتية دخلال  ياً سطح معراً  وا 
 آراءلعرض  األول الحب ث صصّد خُد  ,حبا ث سبعة عمىىذا الشصل  جعل وقد

 ريناتا األلحانية الحستمرقة راءآل الثاني الحب ثو نرفاج ايشالد األلحاني الحستمرق
 راءآل الرابع والحب ث .هفادي الحستمرق راءآل خصص الثالث والحب ث. اكوبيي

 الحب ث أحا .ياروسالف الحستمرق راءآل الخاحس والحب ث .اومبغرن الحستمرق
 كانو .الجاىمي المعر في الخيالحسألة  في الحستمرقين آلراء عرضاً  فجاء السادس
 األدبية األنواع لبيان السابع الحب ث أي -الشصل ىذا خاتحة
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. األلحان الحستمرقين دراسات في الجاىمي والمعر
 في وجعل .الحستمرقين آراء عمى والحراجعات لمردود فخصص الثاني الفصل أما

 األدبية األنواع في :والثاني .الجاىمي المعر في الخيال قضية في :األول ,حبا ث ةثالث
. الجاىمية القصيدة في الحوضوع بو دة :الثالث وختم .الجاىمي المعر في

 جعُدل وقد ,الجاىمي المعر في االنت ال قضية لبيان فجاء الثالث الفصل أما
 .الجاىمي المعر ص ة في والمك الحستمرقين دراسات في :األول ,حبا ث ثالثة عمى

 لمردود صصّد خُد فقد  الثالثأحّدا و .الح دثين العرب النقاد وآراء دراسات في والثاني
ثنا العمحي والذين  اولوا النيل حن حور حستمرقينآراء ودراسات ال عمى والحراجعات

وال ضاري, وقد سمكت في ذلك سبيل االبتعاد عن اليوى والعصبية حن دون إبراز 
ىويتي العربية, توخيّدا لمحنيج العمحي والردّد والح اججة حن جنس حداليميم التي لم 

تدلّدوا بيا بصورة ص ي ة ليقيحوا  ججيم ويعتدّدوا بيا, وكأنّد ذلك المعر الجاىمي ال يس
تعيش في  بّد ذلك الحوروث  -وحازالت -جذور لو وال معراء عرب يحثمون أحة كانت

والحباىاة أحام  ضارات العالم ومعوبو, بحا جاءىا حن خزين تمك األفكار وحعين تمك 
. ون التي  شظتوالعقول عمى ألسنة العصور والقر

 الدراسات تمك غور رتبس نتائج حن هإلي توصمت بحا خاتحة الدراسة وضحنت
ح مق تعريشي بسيرة ىؤالء الحستمرقين, حع قائحة بالحصادر  عن فضالً  .االستمراقية
. األطرو ة ىذه حقدم إلييا رجع التي والب وث

ني لستُد حتناسيًا قدر  السدّدادالتوفيق و اهلل حن راجياً  ىذه أطرو تي أقدّدم إذ وا 
لذا ال يسعني إالّد أن .. في تقديم الحساعدة وابداء الروح العمحيةيألوا جيدًا أساتذة لم 

لى حن رافق حسيرتي أتقدم إلييم بالمكر الجزيل   حن تشاني حن, وأُدكثِدره إلى العمحيةوا 
 بردِّي  ناً عرفاَد وثناءٍل  مكرٍل  كلّد  جحيعاً  فميم ,هفي ةمالحقدَّ  ىابمكل أطرو تي تقديم أجل

. واهلل حن وراء القصد... صنيعيم وجحيميم عمِّيي أفِدي حن بعضٍل 
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تشراق سمفهوم اال
دهضذاا سل ونذ عدذامل ضرهمذ تذأقطضرذ مذذأنذ زغذ فرذاالحضرةذاالتذ تّيذ

للكذإاىذذااوصولإاىذذر تذمسعىهضذوااعضامذااغرا ميذ رقميضذوور تّيذاا تذاألرض
ااذيذر عذ نذ أميضذذ ضإلسالم،ذوا ضذاذاخلصتذأ يذااعربذصوايضأُأذاالحضرةذو عر يذ
.ذ ضا عروفذوااميتذعنذاا مكرذواأل رااعدلذذإلقض يخرفتذالمضسذةذأُأذوفعليضذخمرذأمّيذ

ربذغأقضمذالذإذأصولذللكذاالحضرة،ذإاىذذةاا رقذااعر تذ يوىذااقلوبذااظض ئذ ظل
اا رقذإاىذذااعالقضتذااكثمرةذالسم ضذ ضذملعلقذ ضاعلومذوااثقض يذواا عر ي،ذو دأواذمرلللون

 رقتذإاىذذم لدذإذبذ قط،ذمعمتذدوايذااعرذوانذكضنذاا رقذالذ"خضصي صورةذ"ااعر تذ
 نذاادولذااك مرةذوااصغمرةذاالتذدخليضذذهضوومرذ،أسمضذاا لرا تذلمثذااصمنذواايمد
.ذهمضكذولك وهضذ عضذااوقتذاإلسالماا سل ونذو للوهضذولضواواذم رذ

راعذااصّيذإاىذذامذمكنذامسل رذهكذاذوااىذعصرمضذاالدمثذاذذصضرذاأل رذواكنّيذ
اافكرميذ دراسيذآدا هذوثقض لهذذها عر يذاا رقذوآ ضقذأكثرذولغلوااتّيذذ، منذااعربذوااغرب

اا رق،ذو داذذاكذعنذاا زمدذإاىذذفوأص لتذهمضكذ مضههذوأهدافذا نذمرمدذاالعرّيذ
ذ- أخرىأوذذ طرمقيذ-األثراالتذكضنذايضذذ، تذاا ؤافضتذااكثمرةذولرف ضليمذوللقمقضليم

ااعر تذاا عضصرذ صورةذذاألدباالدمثيذ صورةذعض ي،ذوميحيذ تذااميحيذااعر ميذ
 يمذ ميضذواا عمىذااذيذيُأذذ، ضتللىذوداذاالسل راقذس يذللكذاادراسضتذواا ؤلّيذذ،خضصي

االسل راقذعل ًضذاهذكمضمهذو ميفهذو دارسهذو لسفلهذودراسضلهذذوأص حف معًض،ذ
.ذو ؤل رالهذهو عضهدذهوأل ضعوأوراحهذو دارسهذ
 دراسيذذم ضذهوذ مصبّيذسمنذاا سل رقمنذفرااداذآلثضرمعرضذذإذوملنذهمضذ

أوذذاا عرذااعر تذااقدممذومعمتذاافضهلتذااذيذلضواتذااكثمرذ نذاادراسضتذاامملذ مه
أوذذملسمذ يضذاا عرذااعر تأوذذاالقلملذ نذ أمه،ذواافمميذاالتذمل لعذ يض،أوذذمسفه

أوذذمضلذ متاا ضعرذاافضهلتذااذيذرُأ تذ ضافيلذوعدمذاا عر ي،ذ لذاسل عدواذ مهذأيذخ
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انذمكونذالعربذذ" نذاا سل رقمنذأي"اا عضذ ميمذذمفتذاكذذد ت،ذوأكثرذ ن كرذأ
وااىذااقرنذااثضمتذاايفري،ذ  نذامذللل لذذاإلسالم وروثذ عريذقدذس قذظيورذ
 تذاافصضليذواا مضنذاا وولذذاكذاا وروثذاا عريذذعقلمليمذلوارثذأفمضلذااعربذ

اا عرذ كلو ًض،ذذدمعر واذااكلض يذوامذمرذهذ نذاارواةذااذمنذامتُأذ ظاافمتذالسم ضذحَحذذواإل داع
اا عرذذأ مضت نذذاآلالفااقصضئدذو ئضتذذآالفىذاللكذااذاكرةذانذللفظذ كمفذملأتّيذ
.ذالقصمدةذو قضطعيضذو وحوعضليضذ مت ضالركمبذالذإخاللذأيمكونذذأن نذدونذ

واوذلضوامضذ عر يذاا فيومذااعل تذاالسل راقذال دذ نذ عر يذآراءذاا سل رقمنذ
االسل راقذ":ذاالسل راقذ قواه"ذ ضرت"اا سل رقذاالا ضمتذذدملدّيذذإذ،ذصددهذاذال تذ

علمهذذطلقأُأذ تذاا عمىذااذيذذانذمفكر:ذإذناالغيذخضصًيذوال دذامضذذهعلمذمخلصذ فق
وكل يذ رقذلعمىذ  رقذاا  س،ذوعلىذ"ذ رق"اا  لقيذ نذكل يذذ"اسل راق"كل يذ

هذاذاالدذإاىذذواأل رذ".ااعضامذاا رقتعلمذأوذذهذاذمكونذاالسل راقذهوذعلمذاا رق
اسمذاا رقذذأنّيذ تذهذاذاا قضمذ ضاذات؟ذااظضهرذ"ذ رق"واحح،ذواكنذ ضذ عمىذكل يذذ

،ذمعمتذااعضامذ-األا ضنملنذذ-إاممضلعرضذالغممرذ تذ عمضه،ذ ضا رقذ ضاقمضسذ
،ذ-ك ضذكضنذمس ىذكذاكذ تذاا ضحتذ-عضامذااواقعذخلفذااسلضرذاالدمديااسال ت،ذال

ا ضذاا رقذااذيذمخلصذ هذ.ذأورو ضهذاا مطقيذمخلصذ يضذعل ضءذ لوثذ رقذوهذ
،ذوذاكذإاممضاالسل راقذ  كضمهذفغرا مًضذ تذاامضلميذاافمو ميذاا رقميذ ضاقمضسذ

ااعصورذااقدم ي،ذاالتذكضنذ ميضذاا لرذإاىذذااعصرذااوسمطذ لإاىذذاالصطالحذمرفع
للددذ ضامس يذذاألصلمياافيضتذوكضمتذذ، تذوسطذااعضامذ-ك ضذقملذ-اا لوسطذمقع

اا  ضلذإاىذذ ل ضذاملقلذ ركزذااللداثذااسمضسميذ عدذذاكذ نذاا لرذاا لوسط.ذإامه
كذاكذ.ذ رومذذاكذعلىذاادولذااواقعيذ رقذاا لرذاا لوسط"ذاا رق" قتذ صطلحذ
الغممرذآخرذ تذذاإلسال مياافلولضتذااعر ميذذأعقضب تذ"ذاا رق"لعرحتذافظيذ

لعرحتذاللسضعذ تذمطضقذ داوايض،ذ قدذامطلقذذأكثر ئمضذدقيذذإذاأوذذ عمضهض،
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مضلميذاا  ضلذواا رقذ لسب،ذإاىذذ  هذاافزمرةذااعر مي نذاافضللونذ تذذاكذااوقتذ
 صرذإاىذذ نذااسممنمضلميذااغربذكذاك،ذوزلفواذ تذوحونذع راتذإاىذذ ل

رذ تذور يض،ذ تذ صرذواا ربذاألق ضطبذااسكضنذلدرمفمض،ذوهمذولعرّيذذ،أ رمقمضو  ضلذ
ذو مذذذاكذاالمنذلعل رذ صرذو لدانذ  ضلذا رمقمضذح نذاا رق،ذوم لدذاالسل راق

ااذيذمس ىذ ضا غربذايذ لدذوروبذاا  س،ذوانذكضنذذأ رمقمض  ضلذوربذإاىذ
و ي ضذمكنذ نذ.ذاا فروضذانذاسمذاالسل راقذمخلصذ ضا لدانذاا رقميذدونذومرهض

اا قصودذ مهذ ضاح ط،ذواا يمذهوذاا وحوعذم منذ وحوحذ سلقممذذ ضنذاالسمذالذأ ر
.ذذ( )"ذاله

كمفميذاامفوذذاا ل ضدلذوااوسمليذادراسيذ"ذعلمذاا رق"و ميمذ نذملددهذعلىذامهذ
 منذاا رقذوااغرب،ذودراسيذاالغضتذوااليفضتذولقل ضتذلضرمخذاا عوب،ذ لذامهذ

دراسيذذقأع ضووصذ تذنذاا رقتذويدّيذمنذااغر تذوااتاالرل ضطذاا لمنذ منذاال دّيذ
وسعذااعلومذ وحوعًضذأ رذ نذتاا عوبذاا رقميذوكلذ ضذملعلقذ يض،ذو نذثمذ ضمهذمع

.ذ( )اإلمسضمتامهذعلمذلضرمخذااروحذذأيوأ عدذ دى،ذ
دراسيذذأصلض ها ضذ تذ فيومذ عضذعل ضءذااعرب،ذ ضالسل راقذعلمذملضولذ

كليضذك ضذاا رقذوكلذ ضذملعلقذ هذ نذاغضتذوآدابذو علقداتذوعلومذو مونذو ضذ ض
.ذذ( )يصل دذاا ر ضاازمضتذواالسكمدريذوأل دذأ منذوأذيأهوذ تذر

ابذااغر ممنذااذمنذااكتّيذذهو تذ فيومذعل ضءذآخرمنذامهذعلمذمحمذ تذرلضب
ااقد ضءذذ-ولحضرله،ذوايمذط قضتذ نذلمثذااز نذاإلسال تمكل ونذعنذاافكرذ

                                                             
 .  -  :ذ ضرت:ذاافض عضتذاالا ضمميااعر ميذواالسال ميذ تذاادراسضتذذ( )
 .6 ذ-4 :ذال دذس ضملو لش.ذد:ذااعر تذاا عضصرذاألدب لسفيذاالسل راقذوأثرهضذ تذ:ذممظرذ( )
،ذ  5:ذال دذلسنذاازمضت:ذلضرمخذاالدبذااعر ت:ذوممظر.ذ0 ....:ذ لسفيذاالسل راق:ذممظرذ( )

:ذاا سل رقمنذد،ذاالصوّيفذعن0/408 :ذ دذاالسكمدرياح:ذاا فصلذ تذلضرمخذاالدبذااعر ت
 .6:ذاا ر ضصتال دذ
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واادراسيذذ-واا ملقدوناا ضدلونذذ-اإلسالمو نذلمثذااللفضهذااعضمذملوذذ-واا لدثون
.ذ( )واالرلمبذاألسضسانذلقومذعلىذهذاذاا ض ليذال وحوعذال دذ
االسل راقذ نذلمثذاا فيومذااعل تذلركيذعل ميذلعمىذذإنّيذوم كنذااقولذ

ذاإلمسضممي دراسيذاا رقذ ضحمهذولضحرهذو ضذملعلقذ هذ نذعلومذ خللفيذو ضذلركهذ
علمذقضئمذ ذالهذاهذذمهوا.ذ( )زدهضر نذأثر،ذأحضءذأ ض يضذااطرمقذملوذاالقدمذواال

ذنْنذأدونذوقلًضذطوماًلذ نذذقدذ غلواذأصلض هخصضئصهذاالتذلدلذعلىذاسلقالاهذوانذ
.ذ( ) تذألضممنذمضدرةذ تذ عرضذاامقدذإالميلمذالدذ دراسضليمذدراسيذعل ميذواعميذ

،ذ لعلقذ فلسفيذاالسل راق،ذإامهذواإل ضرةوهمضكذا رذال دذ نذ عر لهذودراسلهذ
ذأه ميهض،ذاذذايضذف معًضذاتوهوذلركيذاالسل راقذودوا عيضذوم أليضذوأطوارهضذوالفضهذأال

عض يذذاإلسال تقصوىذ تذدراسيذ لسفيذاالسل راقذواهل ض يضذاا ضاغذ ضافكرذااعر تذ
.ذ مي ضذوأثرهضخضصيذااعر تذذواألدب

أنذلم أذااعالقيذ ممي ض،ذواسلرذذعذاافغرا تذ منذاا رقذوااغربقكضنذال وو
واا طوالت؛ذاذذ مهذم أتذلحضراتذوثقض ضت،ذذ ضأل فضدااخضادذاالض لذذها رقذولضرمخا

ًاذحوا لدعتذآداب،ذووادتذ لسفضت،ذوكضنذو ضذمزالذ مطقيذصراعذعممفذدائم،ذو سر
.ذاالمقال ضتذااسمضسميذواافكرميذواالفل ضعمي

ذملضولذ ميضذااغربذاالعرفذعلىذ(4) ضالسل راقذم ثلذلركيذ لواصليذااللقضت
اقلصضدمًضذوثقض مًضذوسلرالمفمًضذوفعلهذ مطقيذذاا رقذعل مًضذو كرمًضذوأد مًض،ذثمذاسلغالاه

.ذمفوذذالسمطرةذ يضذعلىذااعضامذ أسره

                                                             
 .6-5:ذ ضاكذ نذ مى:ذاملضجذاا سل رقمنذوأثرهذ تذاافكرذاإلسال تذاالدمث:ذممظرذ( )
 . 77/ :ذموسفذأسعدذداور:ذ صضدرذاادراسيذاألد مي:ذممظرذ( )
 .6 (:ذ فليذاارسضاي) ل دذاالو ضمتذ.ذاا سل رقون:ذممظرذ( )
 .9 ...:ذ لسفيذاالسل راق:ذممظرذ(4)
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 ضذملعلقذ لراثيمذوثقض ليمذنذ تذدراسضليمذعنذاا رقذكلذاا سل رقو لثذوقدذ
رذثأاكمهذعلىذاارومذ نذ.ذ صورةذخضصيودمميمذو كرهمذ صورةذعض يذوااعر ميذ

أنذااكلبذاا قد يذعنذدراسيذلركيذاالسل راقذ ضذذإالاالسل راقذ تذاافكرذااعر تذ
لدذك مرذا ضذملسمذ هذهذاذاا وحوعذاالمويذ نذااصعو يذواالعقمدذإاىذذلزالذقلملي
.ذ( )واال ض ك

وهمضكذدوا عذكثمرةذالركيذاالسل راقذلكضدذلكونذرئمسيذ تذأط ضعذهؤالءذ
مفسمي،ذولضرمخمي،ذواقلصضدمي،ذ:ذ عيذرئمسي،ذوهتاا سل رقمنذوط ولضليم،ذ ميضذس

ذأس ضب"وااىذفضم يضذدوا عذثضموميذوهتذ.ذوامدمواوفمي،ذودمممي،ذواسلع ضرمي،ذوعل مي
أذايمذاافراغذواا ضل،ذوالخذواذاالسل راقذوسمليذ خصميذ زافميذعمدذ عضذااذمنذليتّيذ

ثقض ضتذااعضامذالطالعذعلىذ تذاأوذذرذواالرلضل،ااخضصيذ تذااسفال  ضعذرو ضليمذ
وم دوذكذاكذأنذ رمقًضذ نذاامضسذدخلواذ مدانذاالسل راقذطل ًضذالرزقذعمد ضذذ.ااقدمم

ذاافكرميذعنذااوصولذإ كضممضليمدخلوهذعمد ضذقعدتذ يمذأوذذ،حضقتذ يمذس لذااعمش
صًضذ نذ سؤوامضليمذاادممميذاا  ض رةذ تذدخلوهذلخلّيذأوذذ،خرَحذ سلوىذااعلومذاألُأذإاىذ

.ذ( )"سملمي فل ضعضليمذاام
مفسهذ نذلمثذهوذذاإلمسضنلك نذ تذط معيذذإذامفسمي،ذ  نذلمثذاادوا عذا

ذورو ضله،ذوكلذ ضذوأهدا هواهذ كرهذوخصضئصهذوآ ضاهذوألال هذوأط ضعهذذ،يّيذحكضئنذ
اا ضديذواافكريذواامفست،ذواارو يذذه،ذوالذ دذاهذ نذاال لعذ وفودل ورذ هذمفسهذاا  رمي

عذوف عذاا علو ضتذو عر يذاالخ ضرذوااسمر،ذواذةذذاكذكلهذاا دمدةذ تذاا عر يذواالطل
ا ضلذواالفضرةذواالسللواذذعلىذًاذلةذوكسب مضدمنذ يمّيذإاىذذصوالًذو تذلل لذاا صضعبذ

وأنذااخمراتذوااسمطرةذعلميضذو نذثمذااسمطرةذعلىذاآلخرمن،ذوفعليمذملعلقونذ هذ

                                                             
 .ذ7:ذعلتذلسمتذااخر وطلت:ذاا سل رقونذواالضرمخذاإلسال ت:ذممظرذ( )
 .4 5ذ-  5:ذ ل دذاا يت:ذاافكرذاإلسال تذاالدمثذوصللهذ ضالسلع ضرذااغر تذ( )
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عذرو يذاالفوقذواالسلعالءذ،ذم( )علمقهذ نذعقضئدذوأ كضرذوسمضسيذو لسفيأمعلمقواذ ضذ
علىذلبذاالطالع،ذوهتذ فطورذذاإلمسضن ط معيذاافمسذاا  ريذأنذ.ذعلىذاآلخرمن
م كنذاسلئصضايض،ذ لذهتذدا عذقويذمم وذ عذااعقلذاا  ريذومل لذذرو يذكض ميذال

ااك رىذايذاذااوفود،ذ ثل ضذمل لهذعلىذذاألسضسميةذاالقضئقذعلىذطلبذ عرفذاإلمسضن
وعالقيذ عحيضذ ضا عضذاآلخر،ذوكضنذال دذذ نذاافرارذ نذذأل مضءااا لثذ تذعللذ

وهمذأمهذعذ لفضبذكثمفذيُأذاافيلذوااوقوفذعلىذاالق،ذوك فذاامقضبذعنذ ضطلذلقنّيذ
.ذ( )لق

 قدذكضمتذهمضكذذ،رو يأوذذهضذلدملدّيذأوذذلمليتذو ضدا تذط ولضتذاا  رذال
كضنذايضذأثرهضذاا ضاغذ تذذرلالتذاسلك ض ميذو عر ميذقضمذ يضذاا سل رقونذا الدذاا رق

ذاارو يذ تذ  ضهدةذاظمقإلضرمخذلركيذاالسل راق،ذودورذ ضاغذالذمسليضنذ هذ تذ
ذ

                                                             
 .ذ 4ذ-40.....:ذ لسفيذاالسل راق:ذممظرذ( )
 .6ذ-5:ذرا ورت.ذس.ذأ:ذ  ضدئذاافلسفي:ذممظرذ( )



  /الدراسة التمهيدية
 

10 

.ذ( )للكذاا الد،ذودراسيذكلذ ضذملعلقذ لضرمخيضذولحضرليض
و زغذ فرهذ تذ الدذااعربذوامل رذ للكذااسرعيذاايضئليذذاإلسالموعمد ضذظيرذ

لك رذاهللذكل ضتذ ضهقيذلدويذ نذعلميضذذن آذعف ًض،ذذاأل رااعفم ي،ذرأىذااغربذ نذ
اا ؤ مونذامس عواذدروسًضذ تذااعلوم،ذو عضهدذزاخرةذذإاميضسضرعذمت،ذو مض رذإامهولدعواذ

ملضولذ ميضذاافالسفيذ زدل يذملزالمذ ميضذااعل ضءذوطل يذااعلم،ذو عضقلذفدلذ
.ذواا فكرونذ ضلثمنذعنذاالقضئقذااوفودمي

 تذااغربذرأواذااعكوفذعلىذاالراثذذأمضسظيورذإاىذذىااذيذأدّيذذاأل ر
 أوسعذ عضممهذالعرفذأس ضبذللكذااقوةذااخضرقيذو قو ضتذهذهذاالحضرةذذاإلسال ت

وقدذوادتذذ،( )االسل راقذر تذ لركيااعلمدة،ذو نذهمضذكضمتذم أةذلركيذ م ضذ عدذعُأذ
لسضسهذ( )رةذاارفلذااغر تذلفضهذااعضامذااعر تلتصاًلذ س بذأ و يذ تذااداخلتذ ضارذوا 

مو ضذ ض،ذوسمطرذعلىذفزءذك مرذذأور ضإاىذذااذيذع رذ(4)اإلسال ت قضو يذاالوسعذ
از نذذاألور ت ضذ مهذ فيواًلذالعقلذذوعلىذاارومذ نذذاكذ قدذظلذاا رقذ كلّيذ.ذ ميض

.ذ فضلذاذكرهضذوعدمدةذالذ(5)كثمرةذوألس ضبطوملذ
و عر يذذاكل ضفذاا رقإاىذذخذذمسعىربذامذمسكتذ لذأغو عذذاكذكلهذ ضل

لمل رذ تذااغربذ علو ضتذصضدقيذذوأخذتالوالذاا عوبذو عر يذعلو يضذوآدا يض،ذ
االر ميتذذاألدب،ذوقدذسدذهذاذاافراغذاألور تر تذ  ضعًضذاظ أذ كرذاارفلذااغإخضطئيذو

لزامدذذىأدّيذوقدذذأصلض هااذيذكضنذاهذدورهذ تذ عثذه مذاالسل راقذول ضسيذ

                                                             
ذ8ع(ذ فليذ كرذو نّيذ) ل دذعلتذلثمثوذ(:ذ لث)ورقيذ نذلضرمخذاالسل راقذاالا ضمتذ:ذممظرذ( )

 .966 ،ذ44ص
 .ذا ل دذموسفذ وسى:ذاا قد ي.ذموهضنذ ك:ذواألسضامبهفضتذلااعر ميذدراسضتذ تذاالغيذوال:ذممظرذ( )
 (.اا قد ي:ذ)فضكذرسل:ذاالحضرةذااعر ميذ( )
 .ذ 7 :ذامورذاافمديذ:اافكرذااعر تذاا عضصر:ذممظرذ(4)
 .9 -7 :ذخداذ خش:ذاالحضرةذاإلسال مي:ذممظرذ(5)
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قض يعضدةذصقلميذواستذاألمداسااللصضالتذعقبذلروبذ ذدولذاللممميذ تذاا رق،ذوا 
دقيذحرورميذفدًا،ذوذاكذ نذدونذذواألكثرلفصماًلذذاألكثرانذلص حذاا علو ضتذإاىذ
الروامضتذااخمضاميذاالتذأوذذ، نذلمثذهوذدمنذاإلسالماا ف ليذعنذذاأللكضمذإوفضل
بذطرا لهذبسباهل ض ًضذ ضاغًضذذأثضرااذيذوذ،( )االر ميتذااواسعذاالمل ضرذاألدبمقليضذ

ذذ.وورا له
اذ م ضذمخصذاادوا عذاالضرمخميذام وءذاالسل راق،ذ قدذكضمتذااعالقيذ منذمّيذأ

اا رقذوااغربذع رذاالضرمخذلأخذذالفضهضتذ خللفيذ منذاقضءذوعداءذوهدمذو مضء،ذ
ذإالّيذ ضذكضدذمخ دذ رةذذولضولذكلذ مي ضذااسمطرةذعلىذاالخر،ذوكضنذصراعًضذ لواصالًذ

 لمذمعدذصراعًضذ كرمًضذذ( )وارلقضءذاا سل منذاإلسالمسم ضذ عدذظيورذولأففتذمضره،ذوال
ذاذ كضميذواثقيذ تذااعضامذو تذاالضرمخذوألدثذذاإلسالم لذصراعًضذ ضاسالحذ عدذ ضذوداذ

.ذذ(4)وأثرذ تذلركلهذلأثمرًاذعظم ضًذذ( )ألدثه مهذ ضذ
قعذاالضرمخميذوااواذاأللداثألحضنذم كنذامكضرذم وءذاالسل راقذ تذذوال

اا عضذ  رارةذذلسّيذأذهواعلّيذ.ذاالضرمختذالمضةذاا لدانذااعر ميذوااغر ميذعلىذااسواء
 حلذلحضرليمذعلىذااغربذ أخذواذم مدونذ لحضرةذذإمكضرذوأرادسمطرةذااعربذ

ذاألمداسسمطرةذااعربذعلىذ الدذذاأللداثعلىذللكذذأدلّيذوالذ.ذ(5)اامومضنذواارو ضن
ذطومليذذاًذلف يضذولحضرليضذظلتذقرونعظم يذ سمضسليضذوذإ  راطورميولأسمسذ

                                                             
 .57:ذرودمسون.ذم:ذأور ض تذذاإلسال تصورةذااعضامذ:ذممظرذ( )
 . 4:ذ...:ذ لسفيذاالسل راق:ذممظرذ( )
 .   ذ-89:ذا وذاالسنذاا دوي:ذ ضذاذخسرذااعضامذ ضملطضطذاا سل من:ذممظرذ( )
 .7 4:ذامورذاافمدي:ذارمخولركيذااتذاإلسالم:ذممظرذ(4)
ةذ رآةذااسضللذم رةذل ه(ذ لث)  روكذااسوستذ:ذاإلسال مياا سل رقونذواالحضرةذ:ذممظرذ(5)

 .ذ970 ،ذ7صذذ  
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ااكمضئسذااكضثوامكميذممرذا عًضذللتذيذااذيذكضنذقتوناعضامذااغر تذااكهمرذظل يذانت
.ذوااكضلدرائمضتذاا سملمي

اادوا عذ تذم وءذلركيذاالسل راقذللكذوالذمقلذاادا عذاالقلصضديذ أمًضذعنذ
واالمضة،ذوا ضمذمحوبذاا ضدميذالسلك ضلذس لذااعمشذذاإلمسضنااغر ت،ذ س بذلضفيذ

ااسلبذوااميبذذأسضامبإاىذذفوءلاا طشذوالذإالذاإلمسضنم لكذذ صضدرذااعمشذال
قطعذااطرقذوااللصصذوااقرصمي،ذو ضذ ضالربذوا ضذبذأ ضوااسمطرةذواالولصضب،ذ

وفيًضذ نذللكذااوفوهذاالسلك ض ميذاللقمقذ آربذذإالّيذرلالتذاالفضرةذع رذااعضامذ
وأخص يضذالسلق ضلذواللحضنذللكذذاألراحتيذأرلبذاالسل راق،ذواا رقذااعرب

اذاذل  ثذذاكذااغر تذوفعلذاا رقذ لطذأمظضرهذ طلبذذواألط ضعوااموازعذذاألهواء
وكضنذا راذداعمًضذ.ذ( ) مهذاالفضرةذاارا ليذوللقمقذاامفعذاا ضديذ نذاا عوبذاا رقمي

اتذوم رذ ميذوااف عتكمدًاذالعلمذاغضتذاا رقذوآدا هذو رعواذ تذلأسمسذاا عضهدذااعلوأ
.ذذهمذاافكرميذوااثقض ميتاا رقذاذذرأواذ مهذروافًضذاميضإاىذذااكلبذولصدمرهض

 تذ(ذاإلمدمواوفمي)لم ثقذ ميضذاادوا عذاافكرميذأوذذوملواصلذ عذهذهذاادوا ع
مم أذذأنإاىذذ كضنذ-أسلفمضك ضذذ-اافكرذااغر تذ حالذعنذاغضتذاا رقذوآدا هذإ ضعي

أوذذاهدافذثقض ميذووزوذاافكرذااعر تأوذذلذلث متذا كضرذ عمميااصراعذاافكريذ نذاج
أوذذهذم أذ صضد يًذنّيذأمرىذ تذذاكذذاافكرذاا رقتذوفعلهذاالث تذواالقومذواالصح،ذوال

اا رقذإاىذذ كضنذاازلفذااغر تذ( )" لذم أذلسبذخطيذ وحوعي" صورةذاعل ضطميذ
اا رقذعض يذوااعضامذذإحعضفإاىذذوثقض ضله،ذوكضنذمر تذأ كضرها عر يذآثضرهذو لضر يذ

زاالهخضصيذالقلالعهذ نذفذورهذذاإلسال ت للكذلقمقيذال راءذ ميض،ذ"ذ نذااوفود،ذوذوا 
اامضس،ذذأ ئدةوامذمخفذعلىذااغربذامهذ نذومرذاا سلطضعذاملزاعذااعواطفذ نذ

                                                             
 .46ذ-45...:ذ لسفيذاالسل راقذ:ذممظرذ( )
 ذ7:ذأل دذاا ر ضصت:ذاالصوفذعمدذاا سل رقمنذ( )
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فدمدةذ لك يذلفلمشذأمداسميذذإم ضءأوذذوامسذ نذاا  كنذاسلئصضايضذ ل ليذعسكرمي
اامضسذواغضليمذوح ضئرهمذوعالقضليم،ذ ضا سأايذكليضذ كرميذوع لمي،ذذا لضر يذآراء

ثقض يذووزوذ كري،ذ نذافلذهذاذم أذ:ذم أليضذأسلوبلكونذعلىذذأنْنذو لضر ليضذمفبذ
االسل راقذ تذ الدذااغرب،ذواخذذف ضعيذ نذااغر ممنذمعكفونذعلىذاغضتذاا رقذ

اا لثذواالمقمب،ذاممفذواذ نذوراءذذودممهذدراسًيذواسلذكضرًاذولفظًضذولغلغاًلذ تذهولضرمخ
.ذ( )"ااغضميذاالتذمع لونذ نذافليضإاىذذااوصولإاىذذذاك

اادوا عذاادممميذاالتذكثمرًاذ ضذلكونذذ- م ضذلقدمذ-ل لعدذعنذللكذاادوا عذوال
طلبذااعالذو لوغذااغضمضتذااسض ميذوهتذاالتذلرسمذ عضامذلمضلهذإاىذذدا عيذصضل يض

ذاولللكمذ تذلصر ضلهذ كضنذاافالسفيذوعل ضءذاالفل ضعذامذملددواذ عدذدورذاادمنذذوا 
ذمقلّيذذالذمكونذالدوا عذاادممميذدورٌذذأنْنذذد تذااللوالتذاالضرمخميذللدمدًاذكض اًل،ذ  نذاا ؤكّيذ

.ذ( )هاتوالفضهذله لذمراهذخطمرًاذ تذم أةذاالسل راقذو مالدذ لسفذ،اًذأوش
خراجذاإلسالم فتءذإاىذذومعودذ تذااقول اامور،ذإاىذذاامضسذ نذااظل ضتذوا 
أهليض،ذاالقوقذذوا  الغةذصروحذالعداايذواا سضواةذمقضإإاىذذ نذفورذاا  رذوظل ه

عقولذااغربذذأذهلااذيذذاأل ر.ذ رديأوذذلعصبذق لتذروحذاالسض حذوم ذذكلّيذذوا  ضعي
 تذ ل مهذو علمقمه،ذ لوا دواذمميلونذذاإلسالم ضذمرىذ نذ علذذإزاء  نذايمذ كرذقوممذ

 ضذكضنذوومرهم،ذو"ذسكوتذو مكون"ذأ ثضلذاآلخرمنامفمدواذومعل واذذاإلسالمنذ عضهدذم
مذاغيذااعربذواا سل منذو عر يذلّيذعتق لواذعلىذيُأذذأنْنذذإالّيذرذخَحذالميودذواامصضرىذ نذس لذأُأذ

تذ رقميضذوور يض،ذهذاذوقدذظلّيذذاألرضعقمدةذهذاذاادمنذاافدمدذااذيذسضدذ هذأهلهذ

                                                             
 .  ذ-  :ذلسمنذاايرّياوي:ذاا سل رقونذواالسالمذ( )
 .48....:ذ لسفيذاالسل راق:ذممظرذ( )
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ولمدًاذالميوضذواالزدهضر،ذذاغيذعلمذوثقض يذو لسفيذوس مالًذذاالغيذااعر ميذاوقتذطومل
.ذ( )رخَحذاألُأذمذطرمقذافيمذلعضاممذاادمضمضتذااس ضوميذلوكضمتذاس

دورذإاىذذ حلذدراسيذاالغضتذاا رقميذعرجهمضكذ نذيُأذذأنللىذمرىذ
اا رقميذااذمنذل لواذ عيمذللكذأوذذ مياإلسالاا الدذإاىذاالرسضامضتذاال  مرميذاا و دةذ

كضنذح نذذواآلداب الدهم،ذالسم ضذاا فضدايذ تذااعلومذإاىذذاغضتذعمدذرفوعيمال
ذواآلداب،ذوهمذااذمنذق حواذعلىذمضلميذااعلومذ"ااره ضن"يذأرسذياالكذاخلصضص

.ذذذ( )واغضتذاا رقذواخلصواذ يضذو معوهضذااف يورذ نذلعل يض
اافلسفي،ذوال دذاغيذااعلمذوذأص لتذألميضذإالو ضذالفضهذهؤالءذملوذلعلمذااعر ميذ

ااذيذ دأذمزلفذذاإلسالمايؤالءذااره ضنذ نذ عر ليضذالد ضعذعنذعقمدليمذو معذامل ضرذ
 تذرو ضذ  وافييذذةو نذهمضذ كرتذاا ض وي.ذعلىذ عضقلذاامصضرىذومطرقذأ وا يض

مفسيض،ذواسلعضدةذ ضذم كنذذاإلسال مي ضال  مرذاا سملتذ تذاا الدذذاإلسال تاازلفذ
ذاملقضنسمسألذاالضرمخذعنذلركيذاالسل راقذواال  مرذكمفذم أت؟ذولمنذ"ذ،اسلعضدله

ذاإل راف ضذقض تذ تذرعضميذااكممسيذااكضثواوكميذذأولفوا هذااصرمحذ أميضذقض تذ
ميذ تذمفوسذرعضمضهضذمب لهذاالروبذااصل حاًلذع ضذخلّيذ،ذ( )"اا  ض رذ نذك ضرذأل ضرهض

دذاا عورذعمدذ سملت،ذ  ضذولّيذاادممتذالذاإلصالح نذآثضرذ رةذع مقي،ذوفضءتذلركيذ
إاىذذاذاذالفيواذ-سلضمتتكضثوامكذو روذ-اامظرذ تذ رحذكل يمذإلعضدةاا سملممنذ

ذاألخمرة،ذالنذ ضإلسال مياادراسضتذااعر ميذإاىذذوهذهذأدتذ يمذ،اادراسضتذااع راممي
 حالذعنذرو يذذ(4)،ذالسم ضذ ضذملعلقذ ضافضمبذاالغوياألواىكضمتذحرورمًيذافيمذ

                                                             
 .48....:ذ لسفيذاالسل راقذ:ذممظرذ( )
 .7:ذلضرمخذدراسيذاالغيذااعر ميذ تذأور ضذموسفذف را:ذممظرذ( )
 . 5:ذعضئ يذع دذاارل ن:ذلراثمضذ منذ ضضذولضحرذ( )
 .49...:ذ لسفيذاالسل راقذ:ذممظرذ(4)
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رسضايماادعضةذذإعدادىذايمذممنذ تذاال  مرذ ضق لواذعلىذدمميمذاملسنّيذاا سمح إاىذ الدذذوا 
.ذ( )اا سل من

و نذاادوا عذااداعميذاالسل راقذاادوا عذااعل ميذوهتذذاتذ أنذعظممذ تذ
ااعضامذااعر تذكمزًاذلحضرمًضذالمظمرذاهذ تذ قضعذذعدّيذيُأذذإذلركيذاالسل راقذوم أله،ذ

قض تذاالحضرات،ذو مدتذصروحذذاا عضرفذاالمسضممي،ذذه،ذ فتاإلطالقعلىذذاألرض
وأثضرتذهذهذ.ذووادتذاغضتذو لسفضتذوعلومذو مون،ذومزاتذ رائعذاألدمضنذااس ضومي

ذوأدركوااا رقذ  غف،ذوااميلذ نذعلو هذو عضر ه،ذاىذعذق ضلإللكليضذلفمظيذااغربذ
وانذذ-لحضرةذايمذانذال دذ نذدراسيذعلومذاا رقذاذاذ ضذأرادواذااميوضذا الدهمذو مضء

ثمذللولذ عدذذ-دمممًضذولر مًضذ تذااقرونذااوسطىذ ضعثضًذذاأل ركضنذاا ضعثذ تذ داميذ
هذااعلومذواافمونذاا رقميذ نذكموزذث ممي،ذعل ميذهد يضذك فذ ضذلكنّيذذوراضأإاىذذذاك

اا رقذوااغربذولوثقتذااعالقضتذااعل ميذ منذو لقدمذهذهذاادراسضتذالصلذل لذاا ودةذ
إاىذذ  ؤافضليمذاأل كضرلذاا رقميذوااغر مي،ذوكضنذال سل رقمنذ حلذ تذلم مهذاادو منذ
االدمثيذذاألور ميةذياا دنذأنّيذون،ذوهتذاالتذطضا ضذأمكرهضذااغر تاالقمقيذااخضادةذذإدراك

.ذ( )"ارلهذو لسفله عثيضذاا رقذوعلو هذولضم
ذ-اصيااعر تذخذ-اإلسال تااعضامذاا رقتذإاىذذااعلمذلدبذإرسضامضتو دأتذ

و ميفمليمذ تذااعل ميذواافلسفميذواافكرميذ تذاسلم ضطذاالقضئق،ذذفهاهرذ  نواالأثّيذ
كثمرًاذالسم ضذذأور ض أ ضدتذ ميضذ.ذاا لثذواالسلقصضءذواالفرمبذواا اللظيذوااقمضس

كضمواذ عليذعل ميذلممرذومضهبذاافيلذوأخذتذلم رذااعلومذذإذ لداميمذإاىذذ عدذعودليم
 كنذيذخطواتذف ضرةذالذ ضماألإاىذذاالقضئق،ذ د عتذ  عو يضوذواآلدابواافلسفضتذ

                                                             
 .  5:ذ ل دذاا يت:ذارذااغر تاافكرذاإلسال تذاالدمثذوصللهذ ضالسلعم:ذممظرذ( )
 . 5:ذموسفذف را:ذلضرمخذدراسيذاالغيذااعر ميذ أور ضذ( )
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ذاألور ميلطورذااعلمذ تذااعضامذوآثضرهضذ تذااميحيذاالغضحتذعميضذعمدذاامظرذ تذ
.ذ تذااعضامذ أسرهذتذ نذثمَّمذاا عرو يذواالتذأثرّيذ

والذمعدمذأنذمثمرذسلرذاا رقذ  ضذ مهذ نذااط معيذواا وقعذاافغرا تذوكموزذ
علىذااسواء،ذأنذمثمرذذاكذكلهذلفمظيذااغربذومؤصلذ تذمفوسيمذذوااعقولذاألرض

ط عذااغل يذوااسمطرةذعلىذاا رقذ عر مًضذولحضرمًضذوأرحًضذو وقعًض،ذ لم أذعمدئذذ
وأصمض ه،ذوم كنذذأ كضاهذذاكذااسلرذ كلّيذذإزاءلحيذماا لليذوالاادوا عذاالسلع ضرميذ

أكلضفذاا   رمنذثمذالصلتذلركيذاالسل راقذقض تذ تذأولذاأل رذعلىذذنّيذإااقولذ
.ذ( ) ضالسلع ضر

االسل راقذامذم قذ لصورًاذ تذدائرةذاالملفضعذ علومذااعربذذ!أنّيذ"و نذاافلتذ
م ضو دمميذاا رق،ذ ذاأل ممممي،ذ أق لتذدأوذذاسلع ضرميأوذذأوراضذلفضرميإاىذذخرجذعميضذوا 

طضرهذوك فذأثضرهذوارلمضدذأقذقاادوا عذللمض سذ تذلعرفذاا روميذ لكمذهذهذااقذاألور مي
لمضءو لحذكموزه،ذ ه،ذثمذصضرذاالسل راقذ مًضذقضئ ًضذ مفسه،ذ نّيذذوا  رازعذكل هذأد هذوطبذوا 

واالطالعذاا  ض رذعلىذآدا يضذذ-هضهضذولتّيذت تّيذذ-علىذاغضتذاا رقذمُأطلبذ هذااوقوف
ذوأقض واااف عمضتذذ واوألّيذاا طض عذوام أواذاا كل ضتذذواأسسّيذو موميض،ذو تذس ملذذاكذ

قواذعلميضذت،ذوم رواذمفضئسذااكلبذوعلّيذخطوطضؤل رات،ذوأصدرواذاا فالت،ذوف عواذااماام
،ذثمذكل واذاا لوثذااقم يذواأل كميواا وحوعضتذذاألس ضءموايضذ ضافيضرسذاا خللفيذ تذوذّيذ

ذاألسلوبوك فذاا فيولذعلىذذءاألخطضولصلمحذذاألصولوللرمرذذاألافضظ تذللقمقذ
مطقتذاالدمث،ذ كضمواذ تذذاكذقدوةذا عل تذاالغيذو ؤرختذااعل تذااصلمح،ذواا ميضجذاام

.ذ( )"يذااصوابيذاادقيذوللرّيذاا لثذولوخّيذذاالدبذ نذااعربذ تذللحمرذاا ضدةذولمظمم

ذذعناية االستشراق بالرتاث العربي

                                                             
 .  5:ذ ل دذاا يت:ذاالدمثذوصللهذ ضالسلع ضرذااغر تذاإلسال تاافكرذ:ذممظرذ( )
 .4 5ذ-  5:ذال دذلسنذاازمضت:ذااعر تذاألدبلضرمخذذ( )
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السالالتذاا  رميذاالحضرميذ وطنذ الدذااعربذذياألصلطنذال كذأنذاا و
أوذذ أسرهضذ مذذخ سيذآالفذسميذاإلمسضمميارةذ مذذآالفذااسممن،ذاذذ زغذ فرذاالض

اكثرذ نذذاكذ تذواديذاارا دمنذوواديذااممل،ذولدثذأنذامد عتذسالالتذعدمدةذ نذ
 ميض،ذذاا عوبذملوذاا  ضلذ منذاالمنذواالمنذاالخرذووقعتذاا صضد ضتذاالتذال دّيذ

 يذااثقضتذحخذذ عحيضذ نذاا عضذاالخرذولالقأولعضق تذااثقض ضتذواالحضرات،ذو
ثقض يذ صرذ كضنذايضذأثرهضذااواححذ تذااثقض يذاامومضمميذ ثقض يذاا رقذالسم ضذب

.ذ تذااعصرذاالدمثذاألور ميااميحيذإاىذذوا لدذأثرهضذ،اااللمممي
ذاتذ واردذ لعددةذ منذ رقميذوور مي،ذمغذيذ عحيضذاا عضذذاإلمسضممي ضاثقض يذ

فذأ فضدذاا ضحتذعلىذلعرّيذاالحضراتذاا خللفيذذاآلخرذومرل فذ نذ مض عيضذوللرص
.ذذ( )و صضدرهضذأصوايضعميضذ صرفذاامظرذعنذذواألخذ

ااعلمذولعلمذ ضذفضءذ تذااقرآنذااكرممذا لثضالذإاىذذو عدذ فتءذاالسالمذواادعوة
   ذ:ذاقواهذلعضاى

  
طلبذااعلمذ"اا ل ديذذاأل رل ضعًضذوا ذذ( )

ذإاميضراقميذفذ تذذإسال ميقض تذلحضرةذعر ميذذإذ.ذ"و سل يذ رمحيذعلىذكلذ سلم
عقولذااغربذوأمظضرهمذ رالواذمليض لونذعلىذاا رقذالميلذ نذلراثهذوثقض ضلهذ

.ذولحضرله
أوذذبلعصّيذأوذذ تاالحضراتذوااثقض ضتذ الذلزّيذذإزاءوكضنذالمفلضحذاافكرذااعر تذ

ازدهضرًاذ ض اًلذذإلسال ميا تذازدهضرذاالحضرةذااعر ميذذاألك رحمقذمظر،ذااعض لذ

                                                             
 .7:ذر مو تذ ذكوذإ راهمم:ذاإلسال مي تذاافلسفيذ:ذممظرذ( )
 . ذاآلميذ:ااعلقسورةذذ( )
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علذذإامهفعذًاذأحضءذااعضامذ تذااعصرذااوسمط،ذوااذيذاوذرُأذعورائ  ميفًضذو  دًأذوفُأ
.ذ( )لضحرًاذو سلق الًذذاإلمسضمتاكضمتذالعربذ كضمليمذ تذاافكرذ

رتذ تذ تذ ميمذوللضّيذ يذ ضاعربذولعلّيذو عدذاالقضءذ عوبذااغربذاا لخلّيذ
ميم،ذظيرتذلركيذاالسل راقذاالتذا ميمذو ؤدبّيذتذااعلومذعلىذأمديذ عظالايمذوللقّيذ
أواًلذوق لذكلذ تءذدراسيذلمضليمذو ضذملعلقذ يمذ نذدمنذولراثذوعلومذاسليد تذ

ولأثرواذ يضذذرخَحذاألُأذذاأل ماثذثمذ رعتذل لثذ تذثقض ضتذولر.ذو مونذولحضرةذوأدب
لراثذ ضرسذااثالثي،ذوا لدتذعمضمليمذبذاألدمضنرًاذك مرًاذثمذ دأواذمدرسونذلراثذلأث

واامومضنذواارو ضنذ لذلراثذ صرذواايمدذوااصمن،ذو  لتذدراسليضذ مطقيذاا رقذ
 تذذاألخمرللىذ ؤل رهذذ 87  تذسميذذاألول أسرهضذوك ضذأظيرهذ ؤل رذاالسل راقذ

عمىذ ضالحضراتذ لعددةذاافوامبذتُأذذاألطرافوهوذهمأةذعل ميذ ل ع يذ.ذ 97 سميذ
ممذواا لوسطذواالدمثذواا عضصر،ذولعضاهذاا ظضهرذااقد:ذاا رقميذ تذلضرمخيضذااطومل

اا خللفيذاللكذاالحضراتذ نذدمنذو علقداتذوعلمذو لسفيذوأدبذواغيذو نذوآثضرذ
ولل عذلطورذاالغضتذاا رقميذكضا صرميذواافممقميذواال  ميذواآلرا ميذوااسرمضمميذ

ل محذااعر ميذقسطًضذوذ،واافضرسميذواالركميذكضألردميذرخَحذأُأذواغضتذذ،وااسمسكرملميذوااصمممي
لع قذ لكذواالمفممذوااسلرذواا عوذة،ذوتومرذقلملذ نذااعمضمي،ذولك فذعنذأصولذال

ذذ.( )اا خللفيذاألثرمي تذدراسيذاالفرمضتذوااك وفذ
وعلىذاارومذ نذهذاذاالهل ضمذ دراسيذلراثذاا عوبذ قدذمضلذاالراثذااعر تذ

ة،ذالنذااثقض يذااعر ميذلع مرذعنذي نذللكذاادراسضتذاالسل راقذاألو رااقسطذذاإلسال ت
االحضرةذ منذذاألسضستاارا طذذكضمتذااعر ميذإذاعصرذااميحي،ذذاألسضستااوفهذ

 مالدميذذ00  ذ-700االدمثي،ذوعلىذ دىذخ س ضئيذعضمذ مذذسميذثقض يذااقدم يذوال
                                                             

 .4  ذ-   :ذع داارل نذ دوي:ذدورذااعربذ تذلكومنذاافكرذاالور ت:ذممظرذ( )
 ؤل رذاا سل رقمنذ تذدورذامعقضدهذااثض نذوااع رمنذ فليذاافكرذاا عضصرذمواموذ:ذممظرذ( )

.ذذ مو تذ ذكورذإ راهممذم، 97 
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االحضرةذذأسي ت قولهذوعل هذولفوقهذاالحضري،ذوقدذذواإلسالمسمطرذااعربذذإذ
.ذ( )مبذ ل وسذوخالقذ تذااثقض يذااعضا ميصنااعر ميذب

ااقرآنذااكرممذذلهنذ دراسالراثذااعر تذااذيذعمتذاا سل رقوو نذ منذ فضالتذا
صلىذاهللذ)واالدمثذاام ويذاا رمفذولمضةذاارسولذااكرممذ ل دذذاإلسال تواادمنذ

ذ مياإلسالواافلسفيذواالحضرةذااعر ميذذاإلسال تذهواافق(ذعلمهذوعلىذآاهذوصل هذوسلم
واالغيذذاإلمسضمميوعلومذااعربذذاإلسال ميوعلومذااعربذااط معميذواافمونذااعر ميذ

.ذر تذاا عضصرذوااقدممااعذواألدبااعر ميذ
ذاألدبمممضذ نذكلذللكذاالهل ض ضتذواادراسضت،ذ ضذملعلقذ دراسيذوااذيذمع

كليذم كلذ شذااذيذظلّيذذ- وحوعذدراسلمضذ-ااعر تذااقدممذوللدمدًاذاا عرذاافضهلت
ذاإلسالمرئمسيذا نذملصدىذاهذ ضادراسي،ذاذذكضنذاهذاادورذاا ضاغذ تذلمضةذااعربذق لذ

 تذلمضةذااعربذذافضمبذ يمّيذذإه ضل تذاا لثذذإه ضاه،ذوانذ"لل ضًذ"ذاإلسالمو عدذ
م ثلذ لورًاذرئمسًضذذ-مثراًذذأم عرًاذذ- ضألدبذااعر تذو عر ليمذ عر يذصلملي،ذو نذثمَّمذ

التذأثرتذ تذف معذاالحضراتذوااثقض ضتذ  ضذمدلذعلىذأه ميذ تذاالحضرةذااعر ميذا
.ذةخضصّيذذاألور تالفكرذااعضا تذعض ي،ذواافكرذذاألدبهذاذ

 تذذأ روتوانذكضمتذأعظمذ آثرذاالحضرةذااعر ميذ تذاالفلذاارولتذقدذ
 مفزاليضذ عدذااقرآنذهوذاا عرذ تذمظرذااعرب،ذوااذيذ دأذعصرهذذىَحذاالغي،ذ أنذأسم
ذذأص حذاا عراءذممظ ونذ لغيذ عرميذوالدةذإذ،قرنذااسضدسذاا مالديااذه تذ تذال
دذالقصمدةذاا عرميذاالتذممظ ونذ ميضذ وحوعضليمذوأ كضرهم،ذوقدذو مضءذ متذ وحَّمذ

ذواخرذااعيدأ تذهذهذااقواعدذاا عرميذاالزا ًضذصضر ًضذللىذالزِزذأُأذ
ذ

                                                             
 (.ا قد يا)ووسلضفذاو ونذ.ذحضرةذ ض لذوآ ورح:ذممظرذ( )
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.ذ( )وحعذاا كااخال يذااع ضسميذمذ تذظلّيذوحعيضذدعضةذاالم قضقذذعمد ضذاأل وي
ااعر تذذاألدب دراسيذال عيذالكثمرذ نذاا سل رقمنذ  نذقض واذذأس ضءوظيرتذ

الءذ ضذقد هذو نذهؤ.ذواالعرضذالأرمخهذ ضادراسيذوال عرذااعر تذ وحعذدراسلمض
خمرذكلضبذفض عذذعدّيذااذيذيُأذمذ898 سميذ"ذااعر تذاألدبلضرمخذ" روكل ضنذ تذكلض يذ

 حالذعنذأس ضءذ".ذاألد تلضرمخذااعربذ"نذوكلضبذممكلسو.ذااعر تذاألدبعنذ
اافضهلتذودراسيذاا علقضتذاالتذلعدذ لقذق ًيذ نذذ ضألدب سل رقمنذآخرمنذعمواذ

موادكهذو ال مرذو روكل ضنذوهمضكذ نذدرسذذاكذ:ذااعر ت،ذ نذهؤالءذاألدبذ( )روائع
ا يذاافضهلتذعذاألدبأصضايذذاكذو لثذ مهذالسم ضذاا عرذاافضهلتذاكمهذأمكرذذاألدب
ملضفه .ذ رفلموثذوامضلذودال مداذأ ثضل،ذ( )اا عريذخضصيذو ذه ضلهذ وفهذأخصذوا 

اذقضمذ هذقسمذآخرذ نذاا سل رقمنذ للقمقذكلبذاالراثذااعر تذهذاذ حاًلذعمّيذ
اتذااعر مي،ذوهتذكثمرةذفدًاذل ثلذ لقذفيدذهؤالءذاا سل رقمنذوعمضمليمذطوخطواام

.ذاافضئقيذ ضالراثذااعر ت

                                                             
 .94 ذ- 9 :ذرومذالمدو:ذوااعربذاإلسالم:ذممظرذ( )
 . 9 ،ذ 0 :ذتع دذاال مدذاا سلو:ذاألدب لضحراتذ تذ:ذممظرذ( )
 .76 ،ذ 5 :ذاألسدمضصرذاادمنذ:ذ صضدرذاا عرذاافضهلت:ذممظرذ( )
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توطئة 
لقد أغنى الشعر العربي القديم أمة العرب بموروث ثقافي وحضاري، 
ال تمبسو األيام خمق أسماليا ميما تطاول بو الزمن وتناوحت عميو األعصر 

شعر ما فتيء البحث العممي يكّف عن . والدىور برياحيا او بتقمبات حدثاتيا
ا، وتعددت تدارسو وسبر اغوار لو ال تتكشف ميما طال زمن البحث بو

اصناف باحثيو ودارسيو، وطرائق بحثيم فيو وما يولونو من العناية في 
أصولو وأسسو، ولن يقف بحث عنده ليقول لنا عنو دارٌس ما، إنو انتيى 
البحث وتمكنت الدراسة مو واقفمت عميو العقول واغمقت صفحات كتاباتيا 

. وجّف حبر يراعاتيا
وىكذا ثقافة، مدعيات أمام فكيف ال يكون ىكذا شعر وىكذا موروث 

الحركات الثقافية وأمام ليفات النفوس الظماء لمعرفة أسرار ذلك التراث 
السيما  -لذا جاءت تصديات العمماء والباحثين من الغرب. الخالد

ليذا التراث بالدراسة والتنقيب  -المستشرقين مسند ىذه الدراسة أو األطروحة
ة ومباعث نشأتو وانتظامو باوزان بيفي اصول الشعر العربي والقصيدة العر

 -ثابتة وبناءات فنية احكمت شكل قصائده لتكون واحدة بين شعراء العصور
فضاًل عن ذلك الترابط  -أعني ما يخّص األوزان بالذات -قديميا وحدثييا

الموضوعي بين أجزاء القصيدة الواحدة ومقاطعيا، وكيفية إعمال الشاعر 
ضفاء مسحة فّنو وبراع تو بل تجربتو الشعرية لُينقل لنا عنو شعرًا خيالو وا 

موّحدًا خمدتو األيام والسنون وحممتو إلينا رياح الفكر العربي محفوظًا من 
دنس كّل فكٍر محموم يحاول النيل من ىذا الكّم اليائل الذي حفظتو صدور 
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الرجال وتناقمتو السن الحفظة والرواة وعمماء المغة والشعر ونقاده، األمر 
ثار حفيظة رجال من الغرب أسموا المستشرقون، محاولة منيم في الذي أ

لنفيو أو الشك في صحتو، أو ما كان من الرأي السميم  إليوتوجيو السيام 
. والموقف االيجابي إزاء موروثنا وحضارتنا

ونحاول في ىذا الفصل التعرض آلراء ىؤالء المستشرقين الدارسين 
ن دون أن نعمل أقالمنا في آرائيم، رّدًا بعرضيا عمى حقيقة أمرىا وقائمييا م

أم قبواًل عمى وفق ما ُرسم في خطة البحثية ليذه الرسالة والسبيل العممي 
. لمدراسة

 



 
 
 
 
 
 
 

 األوه املبخث

 نرفاج ايفالد األملانٌ املستشرق آراء
 



 /  الد فاجنرفاألملاني اي آراء املستشرق /املبحث األول /الفصل األول
 

ٕٖ 

 
 

ُأسس الشعر العربي "في كتابو  فاجنر ايفالد األلمانييقدـ المستشرؽ 
عركضان عف الشعر العربي القديـ حاكؿ فييا تقديـ " الشعر العربي القديـ -الكالسيكي

تصكر شامؿ لبعض القضايا التي تخص الشعر العربي مبرران فييا كجية نظره بشأف 
. فضالن عف رفده بآراء مستشرقيف آخريف -إليوالمشار  -القضايا المطركحة في كتابو

محاججة أك نقد لما أية  ف المستشرقيف مف دكفـمع مالحظة أنو يثبت آراء اآلخريف 
يجيء فييا مف نظرات أدبية ليؤالء المستشرقيف عف قضايا تيـ الشعر العربي القديـ، 

. م بو يعرضيا بما يكحي تسميمو لتمؾ اآلراءأفكؾ
كضع مؤلؼ شامؿ في مراحؿ إلى  أنو ال ييدؼ كالمالحظ في كتابو أيضان 

 اإلبداعاب، ككؿ أشكاؿ العربي يستقضي فيو جميع الشعراء كالناشريف كالكتّت  األدب
بؿ ىك عرض لبعض . العصر الحديثإلى  العربي منذ العصر الجاىمي األدبفي 

. القضايا كالظكاىر التي رأل أف يتكقؼ عندىا كيدلي بدلكه
: يتسـ بخصكصيات معينة، منياأنّتو عرضو  مؼ -أيضان  -ىذا كيالحظ

. أف يسير التاريخ كفؽ ترتيب زمني محدد -1
. الشكمية كالمضمكنية في الشعر خاصة ساؽاألفبع بعض تأف يت -2
. مراحؿ زمنية ممتدة أف يرصد تطكرىا عبر -3
. تغميب المكضكعية كالحياد ما أمكف عند معالجة القضايا المطركحة لممناقشة -4
. كتفاء بآراء المستشرقيفالـ اعد -5
. األخذ بآراء النقاد العرب القدامى كالمحدثيف بنظر االعتبار -6

لو عف نيج كثير مف ىذا المستشرؽ في تحكّت  يكضض خطّت ما ذلؾ ك
كمعرفة كاسعة بأىـ ما ألؼ مف دراسات جادة كأكيدة عف الشعر العربي  ،المستشرقيف
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مف آراء حكؿ الشعر العربي كركايتو كنشأتو كنرل ذلؾ جميان في ما يطرحو  .صكلوكأُ 
مف ذلؾ ما نقرأ لو رأيو . كلغتو كبنيتو، ككؿ ما يتعمؽ أك يتداخؿ معو في شأف الشعر

كأكؿ ما يستيمو بكممة لممستشرؽ االسكتمندم  :*تاريخ البحث والوضع البحثي: في
مة سحٍر ث: "عف سحر الشعر العربي المبكر، اذ يقكؿ "ـ1905ت "السير كليـ مكير 

الرائعة  اإلبداعاتأنعمت النظر في  فإذاال يكصؼ يحيط بشعر العرب المبكر 
فالمدف . كانت حياة جديدةلك لعبقريتيـ مع ىذه القصائد القديمة، فانؾ تحيا كما 

كالحدائؽ كالقرل كأثر الحقكؿ أيضان تترؾ بعيدة عف النظر، كتدخؿ في مناخ 
المجتمع المستقر جانبان، كتتجكؿ مع الشاعر الصحراء الحار، كتطرح الشباؾ كأعراؼ 
". كبساطتيا كحريتيا عبر الفضاء المتغير لمطبيعة بكؿ نقائيا

اذ  "ـ1931ت "بشيء مف كالـ لممستشرؽ األلماني تيكدكر نكلدكو  فياكأردَد 
يبدك محؿ خالٍؼ اذا ما كانت المتعة الجمالية التي تمنحيا دراسة الشعر : "يقكؿ

رة بالمجيكد الكبير الذم يجب أف يبذؿ لفيـ تقريبي لمثؿ ىذا العربي القديـ جدم
". الشعر

يره عف القيمة الفنية لمشعر العربي قياسان عمى معايير بفيك متحفظ في تع
ثـ يبدأ حديثو عف الشعر العربي الكالسيكي الذم يجده قمة ثقافة العرب منذ  .غربية

لفنكف األدبية كالتشكيمية مف رسـ أك الفني لدييـ، أما ا اإلبداعالقدـ كانو يمثؿ قمة 
لـ تكف لتمقى االستحساف الذم يالقيو الشعر دائمان،  فأنيامسرح أك نثر أك عمارة 

. دائمان االبداع العربي المحضالشعر دّت عُ لذلؾ قالكا 
ما بعد عصر النيضة إلى  فيـ الشعر العربيفي ر األكربييف تأخّت إلى  يشيرك

جكنز الشرؽ السيما بعد ترجمة السير كليـ لى إ تكجو متحمسإلى  الذم أفضى
ثـ ظيرت مترجمات لمشعر العربي منذ منتصؼ  .لممعمقات( ـ1794 –1746)
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الذم استطاع أف ينقؿ ( 1866 -1788)لتاسع عشر لفريد ريش رككرت القرف ا
. المغة االلمانيةإلى  جكىر فف الشعر الشرقي بادراؾ حدسي كسيطرة لغكية متفردة

إلى  لرسـ صكرة مجممة لمشعر العربي الذم اسيـ" ىامر"ابات كقد أثرت كت
اذ " فكؾ"ك " تفراؿ"حٍد كبير في ذيكع شعر شرقي، التي كاف ليا أثرىا في كتاب 

أحدثت زلزاالن في تحكؿ كامؿ لممنيج كأف يفيـ الشعر العربي فيمان صحيحان كدراسة 
: تحمس في رده عمى سؤاؿ المغة العربية دراسة لغكية دقيقة، كما أثار في نفسو مف

المجد لمشعب كمو كانو أبّتية نو عماد الثقافة كإ : "...ما قيمة الشعر لدل العربب قائالن 
مف البياء كالجماؿ كبدكنو تضيع األحجار الكريمة  آللئؿ الخمؽ كعقد نبإكميؿ 
ـ، كتختفي نجـك السمك، كيتيدـ صرح الفضؿ كتقفر آثار المجد، كتسقط أعمدة لمحؾِك 
. (1)"ؼالشر

مان ؾأصدر ح إذ" كلدكوف"فقد كاف أكثر تحفظان مف " كريكوت"اما المستشرؽ 
بقدر ما يعد ذلؾ الشعر البدكم ممتعان مثؿ كؿ شعر طبيعي : "أكثر شدة، اذ يقكؿ

آخر، كميمان مف جية أخرل بكصفو المصدر األساس لممادة المغكية العربية القديمة 
ا بؿ نستكحشو في الغالب، اذ ال نستطيع أف ة، فاف مضمكنو بعيد عف رؤافمالحقيؽ
اال بعد دراسة ( أم حكؿ القيمة الفنية)حدّت ما حكليا إلى  حكـ مكفؽإلى  نتكصؿ

". أثر العرب حتى ذلؾ الحيف نتقفىفإننا  ّـت طكيمة لعقكد، كمف ثَد 
دقيقة لنصكص ذلؾ  ماتفيـ الشعر العربي كاف يتطمب ترجإلى  الحاجة فّت إ

ق كفنيتو لما يتمتع بو الشعر العربي مف خصكصيات فنية، لكف الشعر لتظير جماليت
خصكصيات الشعر العربي حكمان سمبيان، اذ يفتقر بعض الحكـ عمى بيعترؼ  فاجنر

السياؽ الفكرم داخؿ القصيدة سكاء منيا القصائد الطكاؿ أـ إلى  الشعر العربي
العربي ألنيا عند  لذلؾ كانت الحاجة أكثر لمكقكؼ أكثر عند قصائد الشعر. القصار

                                                             
. 1826حكؿ الشعر كعمـ الشعر عند العرب جكتا،  (1)

"Ahlw Poes Poet" 
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ة عائؽ ىذا فضالن عف ثّـت  .السامع إمتاعالترجمة تضيع عبقرية الشاعر العربي في 
المستشرقيف ذلؾ ما يتعمؽ بصحة ركاية الشعر الجاىمي كما يتعمؽ بتاريخ  أماـآخر 
. مراحؿ كعصكر أدبيةإلى  العربي كتقسيمو األدب

 
إذ  :*"ية لمشعر العربي القديماألسباب االجتماع"فيما يتعمؽ بػ" فاجنر"كيطرح 

الحياة البدكية إلى  يرل أف الشعر العربي القديـ عربي في نشأتو األكلى كتمتد أصكلو
ّـت . ربيةعكليس ىناؾ مف سبب الفتراض تأثيرات غير  ا ما ظير مف حضارة في أ

بالد الغساسنة كالحيرة فأنيا نشأت في كقت متأخر مف زمف نشكء الشعر العربي 
. القديـ

الشعر العربي يمثؿ حياة العرب المتبدية كأنو أىـ مصدر لمعرفة حياة العرب ك
ف كانت ىناؾ جكانب كثيرة ال يخبر الشعر عنيا، مف مثؿ عبادة إالبدك القديمة، ك

أك التجارة كتبادؿ السمع بيف البدك كالحضر، أك ما يتعمؽ بالحياة اأُلسرية  اآللية
المنزؿ إلى  الشعر بالكثير عف السيريخبر كفي الكجية األخرل . كتنشئة األطفاؿ

. كالجمؿ كالقنص كالحرب كالمكت كالثأر كمجمس الشكرل كمآدب طعاـ الكرماء
كيتأطر الشعر في جانب اجتماعي آخر كذلؾ عف طريؽ النسيب كذكر المرأة 

خيمتيا دكف معرفة اآلخريف، ككؿ ذلؾ يظيره إلى  ان كالكلكجرّت كالتعمؽ بكدىا كخطبيا س
. ة العاشقةبكالمرأة المحبك -الشاعر -كيكضض الحياة االجتماعية بيف الرجؿ الشعر

أف القصائد مف ىكذا نكع ُأنشئت في زمف انقالب " قاديو"كيظف المستشرؽ 
اجتماعي كقانكني إذ ال رابط بحكـ تمؾ العالقات، بينما القصائد التي تصكر المرأة 

. ةكف الحديث فييا عف أسرار ابكمشريفة فأنيا نشأت عف عالقات شرعية أمكمية كيؾ
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فيرل ذلؾ غير ممكف اثباتو قانكنيان كبالدليؿ القاطع، إذ لـ يكف " فاجنر"أما 
. انفصاؿ المحبيف مشكمة قانكنية كانما استمرار في مشكمة عاطفية

كتظير أشياء مادية يحتكييا الشعر كيذكرىا الشعراء في شعرىـ كذلؾ ما 
السالـ كالمالبس كات الحضارة المادية مف مثؿ ذكر يتعمؽ بحياتيـ اليكمية أم أد

. ركج كأدكات الطبخ كاألطعمةسّت كالحمي كالخيمة كاؿ
المادية لمبدك ذلؾ، كلكف ال ينبغي أف يتصكر أف الحضارة  إزاء" فاجنر"كيقكؿ 

. كآخركف (1)"جاككب"ذلؾ إلى  كقد أشار. قائمة عمى أساس الشعر
كماذا نعني، فيي في األصؿ " شاعر"أمران آخر عف كممة " فاجنر"كيذكر 

ـ الشاعر األمر لوان مُ متعني العارؼ مثمو مثؿ الكاىف متنبئ القبيمة، كأف ىناؾ جف
في أمكر كثيرة  إليوالذم أكسبو معرفة فكؽ البشرية مكانة مرمكقة في القبيمة إذ يمجأ 

. عمى أنو حكيـ إليونظر تيـ القبيمة في السمـ كالحرب، كمُ 
جانب الكظيفة السحرية ازدادت إلى  بركز الكظيفة الفنية لمشعرككمما ازداد 

لذا كجب عمى  .اإلنسانيفكؽ  اإللياـجانب إلى  ،إنسانيةمعارؼ إلى  الحاجة
الشاعر امتالؾ ناصية المغة الشعرية المشتركة بيف القبائؿ، كأف يككف عارفان بأنساب 

ّـت العرب كتاريخيا، فضالن عف حفظو قصائد كثيرة لشعراء آ ان خريف، حتى يككف مم
راكيان  بمكضكعات الشعر كمكازناتو كثركتو المفظية، كيكتسب ذلؾ حينما يككف أكالن 

كاف الشاعر  إذااما . كىذا كمو يجعؿ مف الشاعر في مقاـ سيد القبيمة. شاعر آخرؿ
. سيد القبيمة، فاف كؿ ذلؾ ال يزيده شيرةن  األساسفي 

الشعر العربي في : "ر كصفان حسنان لمغايةىذا األـ" ماككبماتا فرم"كقد كصفت 
القبمية  لألرستقراطيةجكىره محافظ، فيك يخدـ ارث النظاـ القيمي كالمعايير القانكنية 

فالشاعر . كظيفة ثابتة -فضالن عف ذلؾ -كيؤكد بذلؾ سيادتو، كلو بالنسبة لمفرد
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كفي . ية الجماليةيشكؿ عالـ حياة البدك، كييبيا مف خالؿ لغتو شكالن ممزمان مف الناح
د جرة جمعية يكابد أزمة كجدانية، كمالمكاقؼ المتأسمبة لمنسب التي تركز عمى خب

سامعو دكف كعي، فيعيشاف  قكفي ذلؾ يتحد مع. التغمب عمييا إمكانيةآخر األمر 
كىكذا فشاعر القبيمة . كيعرفاف مف خالؿ ذلؾ راحة كجدانية. الصراعات نفسيا كحميا

مشاركة الجميكر كقبكلو، فمعرفة اليكية التي يتيحيا ليـ إلى  كجو في اداء كظائفو قد
. (1)"يجب أف تطابؽ إحساسيـ بالحياة كنظاميـ القيمي

 لألرستقراطيةف الشعر العربي القديـ يكرث النظاـ القيمي إ" ريناتا"فتقكؿ 
 تماالقبيمية، فتظير المحبكبة منعمة كثيران بحمييا ال تقـك بأعماؿ المنزؿ كليا خاد

كال يمكف أف تنشأ فضائؿ الرجاؿ التي مدحيا . كأنيا عريقة النسب كشريفة دائمان 
. الشاعر في نفسو أك في اآلخريف اال في كسط ارستقراطي

 إيديكلكجيا، قد تكافقكا مع ستقراطيةراألُ يصدركا عف لـ كنظران ألف الشعراء كاف 
أف يكصؼ الشعر العربي بأنو في االرستقراطية، فأنو ال يمكف  إالّت ال يمكف أف تظير 

 .شعبي
 

نشكء لغة الشعر " فاجنر"يطرح فيو ؼ :*"لغة الشعر العربي القديم"أمّتا رأيو في 
الؼ عاـ ما قبؿ إلى  المتكحدة بتعبيراتيا كصياغاتيا المكحدة بيف الشعراء كانيا تعكد

ة فرعيف مختمفيف مف المغات السامية، المغإلى  كأنيا تنتمي اإلسالـعصر صدر 
كالمغة العربية الشمالية، كالمغة الجنكبية ىي ...( البيئية كالمعيشية )العربية الجنكبية 

السامية في اثيكبيا كلـ تكف معركفة اال منذ كقت قصير مف نقكش ليست إلى  أقرب

                                                             
(1) Jacobi: Die Anfänge. Der arabisehen Gazalpoesie: Abü Du' aib al 

Hadali, Isl 61 (1984). 218- 250. 

 .ابك ذؤيب اليذلي: بدايات شعر الغزؿ: ناتامقالة رم
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كمف . أما المغة الشمالية فمـ يتبؽ منيا اال آثار نقشية مكتكبة. ذات محتكل شعرم
حيث ترددت في الشعر العربي بضع  "المغة الصفكية"الصفائية إلى  تمؾ النقكش تعكد

مكضكعات مف تمؾ المغة مف مثؿ الحزف عمى الميت كالشكؽ عند العثكر عمى آثار 
. السمب تاراغك (1)اشخاص أقارب، كالصيد

اختالفات شديدة إلى  كتشير النقكش في المغة الشمالية مف الناحية المغكية
كىناؾ قبائؿ شمالية استخدمت الخط . العربي القديـ فيما بينيا كمع لغة الشعر

الذيف استخدمكا النقكش التي اقتربت لغتيا مف لغة الشعراء  األنباط ـاآلرامي كه
 كظيرت في األردف كسكريا نقكش مف القرف الرابع. ىذه النقكش نقش النمارة كأشير
كتبيف . طيةبالفإلى  قالكتابة العربية مفإلى  السادس الميالدم مكتكبة بخط يقتربإلى 

كيتناقض . عف الخط النبطي اإلسالـأف الخط العربي قد تطكر في زمف ما قبؿ 
التنكع المغكم الذم تظيره النقكش بشكؿ الفت لمنظر مع التكحد النسبي لمغة الشعر 

. العربي القديـ كالقرآف
كمف ىنا يظير السؤاؿ حكؿ العالقة بيف المغات المنطكقة كلغة الشعر 

الحركية عف نياياتيا لغة القرآف كالشعر لغة تركيبية بصكرة قكية تعبر ؼ .(2)رآفكالؽ
أنيا تسقط في ككىي سمة المغة العربية في عصر ما قبؿ االسالـ  ،الحاالت االعرابية
( العامية)عمى المغة السائرة أما قكاعد الكتابة كاالمالء فقد قامت . (3)الميجات الحديثة

أما لغة القرآف كالشعر فيي المغة ذات النمط العربي . الحديثة الممثمة لنمط العربية
. القديـ التي ماتت في الحياة اليكمية

                                                             
(1) M. Höfner: Die Beduinen in dea vor Islamism chen arabischen 

Inschriften. L'antica Societa beduina, Rom. 1959. 53- 68. 
(2) W. Fischer u.o. Jastrow: Handbuch der arabischen Dialekte. 

Wiesbaden. 1980. 15. 
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أما اآلخركف مف مثؿ . كىذه الكجية كجية نظر فكلرز، فيشر، قير، شبيتالر
 نظرىـ أف االعراب نطؽ كامالن في زمف الرسكؿ  ةقفكج "نكلدكو، فكؾ، بالك"
. كأختفى زمف الفتكحات بتأثير االعاجـ( سمـك آلو كصحبوصمى اهلل عميو ك)

W. Diem" ديـ رمؼ"كلكف بحكث 
حكؿ اقدـ قكاعد لمكتابة كاالمالء في  (1)

. المغة العربية أنيا مشكمة لـ يكجد ليا حؿّت 
كيتمخض عف ذلؾ كمو ليست مسألة نشأة الشعر العربي فحسب، بؿ تظير 

س عمـ العركض العربي نشأ في يفترض أف أسا إذ. لنا مسألة نشكء الكزف الشعرم
كتحدد الركاية العربية لمشعر العربي . كأنو أكثر فييا تأثيران محافظان  إعرابلغة ذات 

زمنان لمقصائد العربية الباقية قبؿ القرف الخامس الميالدم، كىي مف جية المضمكف 
ة، حدد لو مدة بسبب ضياع مصادر أدبيشترط تطكران ال تُ ت، كاءفباؿكالكزف مكتممة 

ذا في زمف مبكر جدان فينتج عف ذلؾ اف تككف  لإلعرابما حدد الفقداف العاـ  كا 
مرحمة تطكر الشعر العربي قد كقعت في زمف بعيد جدان، كال يمثؿ الشعر العربي اال 

إلى  لإلعرابالميمة النيائية زحت لك زحكعمى النقيض مف ذلؾ . نياية ارث أبعد
. مر لـ يعد ضركريان أد طكيؿ لمشعر العربي زمف الفتكحات فاف افتراض تاريخ بعي

ذا  -أم لغة مكة أساس لغة الشعراء -يشرؽتكحدت القبائؿ جميعان بمغة  كا 
فيذا يعني انيا ال بد أف تككف قد افادت مف ليجات القبائؿ اآلخر كاصبحت ليا مادة 

. ثركة لغكية مف المترادفات أك
إلى  في ليجة تقع اقرب أما بخصكص التكحد فاف البحث الغربي يرل التكحد

. (2)الشرؽ
                                                             

(1) Uniersuchungen zur frühen Geschichte der arabischen orthographie 

111. Orientalia NS 50 (1981). 331 -383. 

 .بحكث في التاريخ المبكر لقكاعد الكتابة كاالمالء العربية
(2) K. Vollers: Volkssprache und sehrifsprache im alten Arabien, Stra 

Burg, 1906, 184. 
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كمف المالحظ أف االمر يظؿ يتعمؽ مع لغة الشعراء العرب القدامى بمغة فتية 
مختمفة عف المغة السائرة تعمك الميجات، تمؾ المغة كانت مفيكمة متجاكزة حدكد 

. (1)الميجات كمنحت الشعراء أنفسيـ بشكؿ متساٍك مكانة اجتماعية مرمكقة
القرآف بيذه المغة  لحكاـ ليذه المغة كتكقيرىا األساس ألف مُ ككاف الفيـ الع

لى جعؿ لغة الشعراء أساس تقعيدىـ إكىذا مما دعا المغكييف العرب  .(2)أيضان 
 -عمى األقؿ مف الناحية النظرية -اليـكإلى  القاعدة التي لـ تتغيرالنحكم، كىذا ىك 
. لعربية صحيحة

ر الشعراء الذيف ال ينطبؽ عمييـ الرأم كأنيـ تزمتكا في أف ال يستشيدكا بشع
كمف ثـ لـ يككنكا مشيكريف، كىذا ما جعؿ صكرة لغة الشعراء  (3)ضضعمى ـ إالّت 

 .تبدك أكثر تكحدان 
 

                                                                                                                                                                               

. بةالمغة الدارجة كلغة الكتا
Rabin: Ancient West – Arabian, London, 1951. 3. 

. الميجات العربية القديمة
F. Altheim u.R. Stiel Die Araber in Der Alten Welt, 11, Berlin, 1965, 

357– 369. 
(1) W. Diem: Hochsprache and Dialekt im Arabischen. Wiesbaden. 1974. 

(. يةالمغة العظمى كالميجة في العرب)
رأم فكلرز أف القرآف قد أكحى بادئ األمر بالميجة المكية ثـ نقحو المغكيكف كفؽ نمكذج لغة  (2)

. الشعراء، كعمى العكس مف ذلؾ رأم نكلدكو
Th. Noldeka: Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissensschaft. 

StraBburg, 1910, 1-5. 

. (اسيامات جديدة في فقو المغات السامية)
(3) Grun AD uad 96: GAZLL 168-169. WZKM 51. (1948). 830105. 249-

349. 

 .التراث العربي يخارت: لةجفي ـ" األيادمداكد  أبك: "اـكنبقصد بو مقاؿ جرمكىك مختصر 
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إذ  :*"الشكل في الشعر العربي": ككاف مف بيف اآلراء التي طرحيا رأيان في
ـ عمى العركض لمغة الشعرية سمة تميزىا مف المغة النثرية، في أنيا تقكيرل أف 

الكزف كالقافية، ككالىما ال يتغيراف داخؿ القصيدة كيقدّتماف ليا في كحدة شكمية 
. مكتممة

كلذا . أما القصائد ذات القافية كالعركض المتغيريف فيي تطّتكر خاص متأخر
 فّت إعمى نحك نمطي، ك إالّت نشاءىا إال نستطيع بأم شكؿ مف األشكاؿ أف نعيد  فإننا

متأخرة كثيران في  -في الغالب -بكرة مف جية التطكر التاريخيشكاىد األنماط الـ
بيد . مصادر منتحمةإلى  ىا تعكدفّت أفضالن عف عدـ صحتيا ك ،التاريخ المكضكعي ليا

. كفؽ نماذج مكجكدة في إرث حقيقي إالّت أف االختالفات ال يمكف أف تككف قد ُصنعت 
آراء العرب القدامى،  مع األكزاففي التنكع في  األكربيكيتطابؽ رأم البحث 

. (1)في أنو قد تطكر عف الرجز كالرجز تطكر عف السجع
 دعاكقد نشأ كزف الرجز عند تثبيت تتابع المقاطع قد تككف كفؽ نمكذج لقك

في  (2)"رقمست لدجك"كالرجز في رأم . سجع مشيكرة ليا بنية الرجز بشكؿ عركضي
نشأة الرجز مف السجع أيضان أف  كيدلؿ عمى. إيقاعيان  ان منظـ ان سجع إالّت األساس ليس 

 إالّت اأُلخر، يتككف مف شطريف ال يككف مقفى منيما  األكزافبيت الرجز ليس مثؿ 
 ةمقفاثالث تفعيالت، كؿّت منيا  -يفتالشطر الثاني، بؿ مف أبيات قصيدة ذات تفعيؿ

 كىناؾ .الكالمي لمسجع اإليقاعنياية كبذلؾ يتطابؽ بيت الرجز في طكلو تقريبان مع اؿ
عمماء غرب متأخركف يعدكف السجع مف النثر لصعكبة الفصؿ بينيما في عصر ما 

النبي محمد  أعداءلما كاف  عو، مدلميف عمى ذلؾ لك لـ يكف متداخالن ـاإلسالـقبؿ 

                                                             
 .107-83 :الكالسيكي العربي ُأسس الشعر: ينظر *
 .84 -83: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر (1)
 .86: سس الشعر العربي الكالسيكيأُ : ينظر (2)
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بسبب نيايات  (1)ق أك يصفكه بأنو شاعركليعد" كسمـكصحبو صمى اهلل عميو كآلو "
. (2)اآليات المشابية لمسجع
اف بداية األمر ذا مضمكف سحرم طقسي في أقكاؿ سحرة كاف السجع ؾ

كنبكءات كلعنات عمى االعداء تطكرت عنيا فيما بعد قصيدة اليجاء حسب رأم 
كيمكف . فيعد مقكلة الحرب أقدـ مضمكف لمسجع كالرجز" ُاكلماف"أما " تسيير جكلد"

بفقد خاصيتو ر اليجاء ـالرجز استإلى  كبعد انتقاؿ السجع. اف تكجد في الفخر أيضان 
، كصار ففي السخرية مف الخصـ في صكر العبث كالمجك إالّت السحرية كلـ يستخدـ 

خيران أغاني الرقص أقاء كسكاالست ةداالعمؿ كبخاصة شعر الضُ  أناشيدالرجز كزف 
. باأللفاظكالمعب 

جكرج ياككب التطكر عمى غير ذلؾ، فيرل أنو قد كجد في البداية كيرل 
استخدـ في اليجاء، كشعر مكزكف ( السجع)غير مكزكف  بشكؿ متجاكر شعر مقفى

ام عف صكر نداء ايقاعية لمبعير، فاألمر ال يتعمؽ  ةداالضُ  أغانيبال قافية ظير في 
، بؿ "رجز"شعر مكزكف كمقفى إلى  "سجع"باالنتقاؿ مف شعر مقفى غير مكزكف 

كيردؼ  .ما بعدبنشأة منفصمة لمقافية كالكزف في جنسيف مختمفيف لـ يتالقيا اال في
القكؿ عف نشأة االكزاف اأُلخر مف الرجز، في أف االكزاف التي تطكرت في " فاجنر"

الرجز ثـ تطكرت إلى  البداية مف السريع كالكامؿ ألنيا أقرب مف الناحية الظاىرية
بعد ذلؾ االكزاف الطكيؿ كالبسيط كالكافر كيثبت رأيو مطابقان لمرأم الغالب لدل 

كاف كاف ىناؾ مف يفترض . العربية تطكرت داخؿ العربية األكزاف المستعربيف مف أف
األثر اليكناني فيما يتعمؽ إلى  أف تأثيران خارجيان شارؾ في نشأة االكزاف العربية كيردىا

                                                             
 .87: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر (1)

(2)
 A. Neuwirth: Studien zur composition der mckkanischen, 1981, 65-66 
suren. Berlin. 

، يضع قيمة في فصؿ الفاصمة القرآنية عف الشعر كالسجع "دراسات حكؿ تركيب السكر المكية"
 .أيضان 
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كلكف ". تكاتش"بشكؿ الرجز كتطابقو مع الكزف االيمبي الثالثي التفعيمة، كىذا رأم 
إلى  -كعف أم طريؽ -ؿ العركض اليكنانيالستحالة أف يص" فاجنر"رأيو ىذا رده 

. العركض العربي مع اختالفيما مف حيث القافية كالمكضكعات
يمكف أخذىا مأخذ الجد في " اـكبغرف"ك " شفارتس"ك " بنفنيست"أما تخمينات 

أكزاف فارسية إلى  يمكف إرجاعيا -المتقارب كالخفيؼ كالرمؿ -أف بحكران محددة
، ألف ىذه االكزاف -عمى األقؿ -زاف عربية مكجكدةكسطى، أك أنيا تطكرت عف اك

سكاء أظير  -بخالؼ الرمؿ عند امرئ القيس -قميمة نسبيان في الشعر العربي القديـ
ذلؾ في الجدة المتأثرة بالفارسية أك في شعر الغزؿ االمكم في الحجاز كما جاء في 

 .(1)دراسة ركبكا
 

ة ػقطع": القصيدة العربية في في مكضع آخر ما يريد بيانو عف" فاجنر"كيقدـ 
فيما سبؽ ازدكاجية شكمية القصيدة مف حيث الكزف كالقافية، بعد اف طرح  :*"دةػوقصي
ازدكاجية ُأخرل فيما يخص شكؿ القصيدة أيضان مف حيث انيا أما  -ىاىنا -يطرح

فمصطمض القصيدة لـ . ذات مكضكع كاحد أك عدة مكضكعات "مقطكعة أك قصيدة"
تحدد  فإنياقصائد متعددة المكضكعات، أما القصائد االحادية المكضكع ؿ إالّت يستخدـ 

. حسب مضمكنيا، مف مثؿ قصيدة ىجاء، قصيدة رثاء، قصيدة طرد أك فخر
فالقصيدة المتعددة المكضكعات قد نشأت في نياية التطكر المممكس لمشعر 

قصائد العربي، كأما ذات المكضكع الكاحد فمـ تكف في االصؿ اال مقطكعات مف 
كانت كاممة، كال يطرد ىذا دائمان عمى المقطكعات ألف ما جاء في حماسة ابي تماـ 

                                                             
(1)

 O. Klima in: J. Rypka: History of Iranian literature, Dordrecht. 1968, 

49. 
 .139-111: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر *
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قصائد، بؿ قد تككف أخذت مف قصائد إلى  ىا جميعان مف مقطكعات ال يمكف ردّت 
. (1)احادية المكضكع

األكلى لعمقمة كالثانية  -يقصد مكتممتيف -بقصيدتيف كاممتيف" فاجنر"كيقدـ 
. في الشعر العربي القديـ" قصيدة"أية معمكمة عف أصؿ  لألعشى قبؿ أف يقدـ
: كمطمع قصيدة عمقمة

  ل ما  ممتَت وما استود تَت مكتومُم 
 

 (ٕ) م حبملا اذ  نتتَت مصرومُم  
 

 
: فمطمعيا األعشىأما قصيدة 

 ما بكااُم الكبيرِر باألططلِر 
 

 (ٖ)وسؤالي فلل تردُّ سؤالي 
ج 

 
ربٍط منطقي أـ بدكنوب فعمقمة جعؿ مع  ان في محاكلة ليبيف أييما أقدـ نمط

 .ب، كصؼ الناقة، الحكمة، الفخرمالنس: مكضكعات أربعةقصيدتو في 
ب، كصؼ الناقة، مقارنة مالنس: فكانت في ثالثة مكضكعات األعشىأما 

الثالثة مع  األجزاءكترابط ( مدح األسكد بف المنذر المخمي)بالحمار الكحشي، المديض 
 ر عمى حٍب مضى جعؿ الشاعر يتكجوجدكل التحسّت  بعضيا بشكؿ منطقي في عدـ

ممدكحو كليّت نعمتو كىك ىدؼ إلى  قطع الصحراء لتكصموناقتو لتإلى  الحاضرإلى 
. قصيدتو متجاكرة مف دكف نقمة أجزاءالشاعر، عمى حيف عمقمة قدـ 

                                                             
(1) J. Stetkevych: Some Observation on Arabic poetry. JNES 26 (1967), 1-12. 

(. بعض ممحكظات حكؿ الشعر العربي)
 .576-551: لمبطميكسي( الستة الجاىمية ضمف شرح االشعار)شعر عمقمة  (2)
 .75: محمد حسيف: تحقيؽ :ديكاف االعشى (3)
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مكضكعات مختمفة مع استخداـ الكزف كالقافية " قصيدة"درجت في أُ كلكف لماذا 
ت مكضكعات معينة مثؿ ذكرل الحبيب دائمان ككصؼ الناقة كىك كثير كلماذا ُضمفّت 

: (1)ألكثر مف رأم في ذلؾ" فاجنر"فيتعرض  .جدان في القصيدة
الذم ينعدـ المضمكف الحقيقي ( ذكرل الحبيب)ب ماالبتداء بالنس" جكيدم"يعزك  -1

ة التي اآللوإلى  كمف ثـ المتنكع، فممقصيدة كظيفة مشابية لكظيفة االبتياالت
كلعؿ شعر الغزؿ كاف لدل العرب . يقدـ بيا المنشدكف اليكنانيكف لمالحميـ

. بإسقاطوكحسب، لذلؾ لـ ُيسمض 
فابتياالت اليكنانييف كانت ذات " جكيدم"فرأيو عمى الخالؼ مف رأم " بمكخ"أما  -2

كيرل . ىا القدسيةحمغزل ألف نشأة المالحـ الدنيكية كاف في أعياد اآللية مما مف
. ف شعر الغزؿ لـ يكف حسب العربأ

أف االجزاء المفردة مف القصيدة مثؿ الغزؿ، الفخر، اليجاء " ريشتر"كيفترض  -3
كانت مكجكدة قبؿ نشكء القصيدة بكصفيا أنكاعان مستقمة، كدمج االجزاء لـ 

فمعؿ القصيدة . يحدث اال في ظؿ اعتبار مكحد، كىك الفخر بيف يدم المحبكبة
. أف يضـ لذلؾ جزءان في الحب كجزءان في الفخر كانت إعالنان يجب

ككصؼ الناقة حينئٍذ جزء مف الفخر، ألف امتالؾ ناقة قكية تزيد االحساس 
 .بقيمة الذات لدل العربي

 
ليقكؿ إف  :*"يبػػال س"ثـ ينتقؿ بنا إلى جزٍء مف أجزاء القصيدة أال كىك 

الحزينة لحادم  ألغانياانبثؽ مف كأنو قد  م مطمع القصيدةيككف عادة ؼالنسيب 
فتنطمؽ مف أف النسيب كاف في األصؿ " اتافرم"أما  ".بالشير"عمى حد رأم  ،اإلبؿ

                                                             
 .135-134: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر (1)

IL "nasib" nella qusida araba. Actes duXIVE intern. Des Orientalistes, 
Alger, 1905. III, 3. Sect. 1, 8-12. 

 .146-143: م الكالسيكيُأسس الشعر العرب: ينظر *
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كىذا كمو تخمينات فحسب ألنو لـ ترك قصيدة في النسيب كميا . قصيدة حب مستقمة
كلما لـ  .طبيعة االرتجاؿ في القصيدةإلى  ذلؾ" بالشير"أك جاءت مستقمة، كيرجع 

الحب قبؿ اندماجو في القصيدة بقطع أبقى عمييا، فقد حاكؿ المرء  يتـ استقالؿ شعر
مكنو لمنسيب مع قصائد حب أف يجعمو أمران محتمالن عمى األقؿ مف أكجو تطابؽ مض

بؿ  (1)األناشيدذات القرابة، كيستعاف في ذلؾ بكجو خاص بنشيد  اآلداب فيمستقمة 
كما  -طابقات في التفصيالتكيبدك أف الت. بقصيدة الحب المصرية القديمة أيضان 

التي تتعمؽ كميا تقريبان بالكصؼ الطبيعي كاألخالقي في المرأة، تبيف  -فاجنريعمؿ 
. عمى األكثر أف ىذه الحضارات كاف ليا نمكذج مشترؾ لممرأة

كعمى الرغـ مف نقص األدلة عمى كجكد قصائد حب مستقمة قبؿ نشكء 
نت اجزاء القصيدة األخر مكجكدة القصيدة يفترض أف تمؾ القصائد كجدت لما كا

كأبيات الحب في القصيدة ال ترد في النسيب . بكصفيا كحدات مستقمة في األصؿ
. (2)فقط، بؿ في الفخر أيضان حيف يتفاخر الشاعر بمغامراتو العاطفية

 نظـ مضمكف النسيب في بكاعث ُأطرية مختمفة،" يعقكبي ارينات"كفي رأم 
 

                                                             
(1) G. Jacob. Dus Hohe Lied auf Grund arabischen und anderer 

parallellelen von neuem untersucht, Berlin, 1902. 

(. جكرج ياككب: نشيد االناشيد)
. 148-144: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر (2)
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تذكر مف القصيدة، كأف يأتي في مقدمة القصيدة ك يمكف تظير في اماكف مختمفة
النساء أك في الطيؼ أك عند بث شككاه كالبكاء 1ظعف الفراؽ أك في مقطع الرحمة ك

. عمى االطالؿ
كفي الجزء الختامي مف القصيدة فكأف الشاعر يريد ايصاؿ رسالة فييا 

حكمة، ككذلؾ مضاميف متباينة، فخر، مديض، تيكـ، تيديد، سالـ كتحذير، اعتذار، 
كىذه المضاميف ىي المضاميف ذاتيا . يمكنو أف يؤلؼ بيف ىذه المكضكعات جميعان 
. التي ظيرت في القصائد ُأحادية المكضكع

كقد كاف الفخر أكثر مضمكف شيكعان في الجزء الختامي لمقصيدة العربية 
. القديمة، كالذم يمكف أف يتعمؽ بشخص معيف أك قبيمة محددة

اىج بفي قبيمتو كقدرتو عمى التمتع بـ فتفاخر الشاعر بشجاعتو ككرمو كرزانتو
. ميسر، خمر، صيد ،نساء -الحياة

ة التي تمنع الشاعر مف المبالغة في كرمو كجكده، ـكىنا تظير صكرة الالئ
كصكرة الصيد كما يطرحو الشاعر في لكحتو مف مطاردة حمار الكحش ككجكد كالب 

بؿ عبر امتالؾ الفرس بؿ يضع عبده عمى  قدصيشاعر ال يتابع تتابع الطريدة، كاؿ
. (1)الفرس كيترؾ لو أداء العمؿ

كىذاف المكضكعاف أكتسبا أىمية خاصة في التطكر الالحؽ لمشعر كيظير 
الشاعر فييما متفاخران فيما يقدـ عميو فيك عالي اليمة ممتمؾ لذلؾ الفرس كلكف ىناؾ 

ق اآلخر فيك جكاد كريـ كذلؾ ما يكمؿ مركءتو كفي الكج. مف يسكسو كتحت إمرتو
 .كمكانتو في قبيمتو كال يعبأ لصكت الالئمة دائمان 

                                                             
. 179-178: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر (1)
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لممستشرؽ  قدـ شرحان م "فاجنر"فنرل  *" ر العربيػاا في الشػالرث"أمّتا بصدد 
، ككاف بادئ األمر نياحة النكاحة كبداياتوبشأف أصؿ شعر الرثاء  (1)تسيير جكلد

ة كاممة مثرـإلى  ثـ مضي مف النياحة. ل أىمو كما في دفنوق عؿؽّت عمى الميت في ح
الفخر إلى  الطقسية -البناء مف الناحية الشكمية مشابية تمامان لتطكر األقكاؿ السحرية

، ثـ إيقاعيةإلى  كاليجاء، مبتدئان بسجع أك مقطكعات سجع مكجزة تحكلت في الرجز
ك شاعرات عمى نحك شائع أ -الشاعرإلى  لـ يعد عيد الرثاء بالنكاحة فقط بؿ

السجع  :جكار الرجز أكزاف أخرل ككانت لو ثالث مراحؿإلى  كاستخدمت -لمغاية
رّتان ترثى شقديمان كامؿ البناء في سجع أـ تأبطّت  نمكذجان طي عمك. كالرجز ككزف القريض

.  (2)ىادكؿ
كيأتي الرثاء في القصيدة المكتممة البناء جزءان رئيسان فييا ىك الثناء عمى 

مف ذلؾ . ة في مكضكعات كثيرة متطابقة مع الفخر كالمديضثيلميت كبذا تككف المرا
: قصيدة الخنساء في رثاء أخييا صخران، كمطمعيا

 يا  ينُم مالتِر ال تبكين تسكابا
 

، وكان الد رُم رّيابا   اذ راب الد رُم
 

 يتامٍم و رممةٍم ألفابكي  خاتِر 
 

، اذا جاورت      اباجوابكي  خاتٍم
ج 

باً  قطالااتٍم لخيلٍم توابكي  خ   ُمصَت
 

  ابانفقدان لما ثوى سيبًا و  
 

 
: أف تقكؿ إلى

 خّطابُم مححمةٍم، خرّاجُم ممممةٍم 
 

 إْن  ابَت معضمًة سَت ىَت للا بابا 
 

                                                             
 .221-189: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر *

(1) Goldziher: Bemerk ungen zur arabischen Trauerpoesie, WZKM 16 

(1902), 307-339. 
راج، كمحمكد محمد ؼعبد الستار أحمد : رم، تحقيؽسؾّت ة اؿنعشرح أشعار اليذلييف، ص: ينظر (2)

(. 846)شاكر، 
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، قّطاعُم  وديةٍم   حّمالُم  لويةٍم
 

، لمعر زِر طّطبا   (ٔ)شّلادُم   جيةٍم
 

 

 
لشعر الرثاء ال  فمف الناحية الشكمية تكجد في قصيدة الخنساء ظكاىر مميزة

كىذه . فابكي أخاؾ، فأبكيو، ال تبكيف: ألفاظياابتدأت التكرار في إذ  .تكجد في غيرىا
التكرارات ىي بقية نداءات الندبة المتكررة باستمرار، كقد مضى عمييا الشعراء حتى 

جانبان  نؤاس أك في قصائد مراني آؿ البيت الذم عّـت  أبيفي العصر العباسي لدل 
. م العصر العباسيمف الشعر ؼ

( نكع مف التقسيـ في الشعر)لفاظان متكررة متكازية أ كفي آخر قصيدتيا استخدمت
كىذا مما يعاب في الشعر، أما في الرثاء فميس كذلؾ ألنو طبيعتو تعداد صفات المرثي، 

ذا .خطّتاب محفمٍة، فرّتاج مظممٍة، قطاع أكديٍة، شيّتاد انجيةٍ : كما في كمماتيا لـ يعاقب  كا 
ر بيا في عدة أبيات منفصمة، فأنو يستطيع أف يصنع دّت شاعر االجزاء المتكررة يصاؿ

فضالن عف أف قصيدة الخنساء قد قدمت أمثمة . مف كسيمة اسمكبية كسيمة تأليؼ
حمّتتو، عمّتتو، حكزتو، الكية، أكدية، )كىك القافية داخؿ األسطر  "البالغي" صيعلمتر

كيخاطب باسمو بصيغة النداء  -الميت -ر المرثيأك أف يذؾ(. أنجية، الُعداة، الُعناة
: كترسؿ إليو التحيات، كما في قصيدتيا األخرل

 يا بن الشريد  مى ت ائي بيت ا
 

، مكبابِر   ،  ير مُمقَتبَّب ٍم ييتَت  حُم
 

 
تصنيؼ إلى  "بمكخ"ككاف النعي باعثان ميمان في شعر الرثاء األمر الذم دفع 

لكف ال ُيفيـ اف كؿ قصائد الرثاء . كاالعالفشعر الرثاء بأكممو تحت قصائد الرسالة 
إذ أف قسمان كبيران قد نشأ مف نياحات النساء التي . كانت ردة فعؿ عمى خبر المكت

عمى أف خياؿ الشاعر يتقدـ في الغالب مكقؼ " بمكخ"كيقر . تعدّت مف طقكس المكتى

                                                             
 .يس شيخكلك: ديكاف الخنساء، تحقيؽ (1)
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لعقب اء ؿعزاؿ ثـ يأتي مف بعد ذلؾ صكر. الناعي حيث لـ يقدـ بصكرة مكضكعية
المكضكع المحكرم  أما الثأر كالتحريض عميو فيصبض. الشاعر نفسو أك الشاعرة

 .(1)الخنساءلبعض قصائد الرثاء كما كانت تفعؿ 
 

 
ينتقؿ لمحديث عف شعر آخر تميز في الشعر العربي أال " فاجنر"لكننا نرل 

عاليؾ لمشعراء الصبسبب المكانة االجتماعية التي عرضت  :*"تػ ر الصعاليػش"كىك 
ككاف الصعمكؾ بادئ ذم بدء بدكيان . ليـبائالصطداميـ بؽبيف الشعراء العرب ك

تصدؽ عميو القيـ االخالقية التي تصدؽ عمى كؿ بدكم مف كـر كشجاعة كضبٍط 
. كبناء عمى ذلؾ تظير قصائدىـ خصكصية شكمية محددة أيضان . (2)لمنفس كجمد

اء أشير الشاعريف مف الشعر أف ثمة خالؼ حكؿ صحة قصائدإلى  اإلشارةكتجدر 
. بكجو خاص لالصعاليؾ، تأبط شرّتان كالشنفر

الصعمكؾ عف القبيمة أف تراجع الفخر بالقبيمة كصار الفخر  النفصاؿككاف 
كما  لكالذم تظيره المية الشنفر. بالذات ىك المكضكع األكؿ في شعر الصعاليؾ

. يتجمى فييا بعض مف خصائص ذلؾ الشعر
لذم لـ ا اررلؼظير الفخر باالفخر عند الصعاليؾ أف  ة في شعركثمة ظاىر

 إالّت فضالن عف أف شعرىـ قد خال مف النسيب . يكجد عند أم شاعر مف شعراء العرب

                                                             
 .198-197: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر (1)

 .231-217: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر *
(2) A.S. Gamal: The ethical values of the brig and in pre- Islamic Arabia, 

Bo 34 (1971), 290-298. 

اذ أثنى عمى الفضائؿ ( ؿ االسالـالقيـ االخالقية لمشعراء الصعاليؾ في الجزيرة العربية قب)
المذككرة باعتبارىا مميزة لمصعاليؾ، بؿ أنو ليس مف الصعب أف تكجد األفكار ذاتيا لدل 

لصعمكؾ ركزّت بكجو اكفي الكاقع أنو مف المسمـ أف الشاعر . شعراء عرب قدامى آخريف أيضان 
. خاص عمى الجمد كضبط النفس
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مف أجؿ حفز فخره  إالّت ق بنسيب قصير جدان لـ يستخدمو ئفي بدان ما كجد عند تأبط شرّت 
ف الفتاة بأقصى صار رباط الكصؿ ضعيفان فأنو ينجك ـ فإذابميارتو في العدك، 

. سرعة
فاف أغمب قصائد الصعمكؾ ُاحادية المكضكع " القصيدة"كعمى النقيض مف 

. مف حيث أف الكقائع المختمفة التي تركب منيا كميا تصكر حياة المبعديف كأفكارىـ
كيالحظ أيضان غياب القافية المصرعة في االستيالؿ بقصائدىـ، كتشكؿ 

. بالنسيب استثناءن أيضان التي ابتدئيا " تأبط شرّتان "قصيدة 
جماالن لـ يقع شعر الصعمكؾ  ـزاتتحت اؿ -كىذا يصدؽ عمى الشكؿ أيضان  -كا 

الُعرؼ بقكة عمى نحك ما كقع شعر القصائد، غير أنو يصعب أف يمدّت خط فصؿ 
 .كاضض فقد ظمت االنتقاالت منسابة

 
ي ػ ر العربػػبُم ية الش": ثـ يأخذ بالدراسة رأيان آخر فيما يخصّت مكضكع

ككاف السؤاؿ  ،اىتمامان كبيران في الدراسات الحديثة مَد كؿِك أُ الذم يرل أنو قد  :*"مػػالقدي
يدكر حكؿ مسألة بناء القصيدة ككيؼ تتكالى المكضكعات كاالفكار داخؿ القصيدة 

ككاف . ككيفية ترابط تمؾ االفكار كالمكضكعات ببناء داخمي يتمثؿ في الكزف كالقافية
ئد عربية كانت في الغالب تخمك مف االرتباط الداخمي بيف في كقت مبكر أف قصا

كؿ  كبإمكافمكضكعاتيا كانيا متجاكرة بال تعميؿ داخمي كأف ليس ىناؾ رابط منطقي 
كقكم االنطباع أف القصيدة تتألؼ مف . فرد أف يترجـ كؿ بيت داخؿ القصيدة بمفردة

 كحدات داللية صغرل مستقمة مف خالؿ النقد العربي الذم
 

                                                             
 .254-235 :ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر *
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  .(1)جعؿ البيت المفرد مكضع اىتمامو
لمشعر العربي القديـ، كفي " عف البنية الجزيئية" ككالسكي. ت"كمف ثـ تحدث 

في تكالييا ظاىرة  كاالضطرابرأيو أف الكضكح المثير لمعجب لمممحكظات المفردة 
ـ مجاؿ االدب العربي بأكممو ففي الشعر الكاصؼ أيضان تالحظ البنية الجزئية : "تسِك

مع كؿ حدة -، كيبدك كأف الشاعر العربي"كة برغـ العكف الذم يقدمو المكضكع ذاتوبؽ
كضكعات الكصؼ شيئان آخر غير لـ يكف مستطيعان أف يالحظ في ـ -لحاسّتة بصره

ات البسيطة كلكنيا ميمة حيث استنفذ ذكاؤه البالغ الركعة في أف يجد الشكؿ مئالجز
تككف رخاكة التأليؼ  كبذلؾ... رات الجزئيةالمغكم المناسب بعناية شديدة لتمؾ النظ

. (2)"خاصية جكىرية مف خصائص القصائد العربية القديمة
الشاعر العربي ُعني بالبنية المضمكنية لقصائده، كلكف  فّت إكلكف يمكف القكؿ 

التقسيـ الفكرم  إلبرازحد بعيد أماـ كسائمو إلى  باقيان " الجزئي"نطباع العاـ الظؿ ا
المنطقية في ذاتيا  اإلمكانيةحرميـ ؼية المفردة كالكزف المستمر القاؼ ؛لمضمكفؿ

مختمفة بعضيا عف بعض، فبقيت  كأكزافلفصؿ كحدات مضمكنية مف خالؿ قكاٍؼ 
. لكزفاليـ كسائؿ نحكية كبعض كسائؿ شكمية لمغة متجاكرة القافية ك

زية جانب التضميف كسائؿ أخرل مثؿ التكرار كالبنية المكاإلى  كتكفر لمشاعر
كعمى المستكل النحكم تشكؿ األبنية المكازية معياران . مف كجيتي نظر شكمية كداللية

 .إلرادة الشاعر أف يبرز التقسيـ المضمكف بكسائؿ لغكية أيضان 
 

                                                             
(1) G. J. H. van Gelder. Beyond the line. Classical Arabic literatry critics 

on: The coherence and unity of the poem. Leiden, 1982. 

(. خمؼ الخط، النقد االدبي العربي الكالسيكي حكؿ تماسؾ القصيدة ككحدتيا)
عمى نظرة متجاكزة البيت في النقد العربي، كلكف أنو يمكف أف تكجد حقان أمثمة " جمدر"بيفَّ فيو 

. يكجد بحؽ بكجو عاـ االنطباع الكمي المضاد
. 236: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر (2)
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: ثـ ينتقؿ لمحديث عف األنكاع األدبية لمشعر العربي القديـ مف حيث الناحية
لـ  االحديثة ـ األكربيةدراسات ىناؾ مف اؿفيذكر أفّت  :*"واراتػة وال ػالقصصي"

غنائي، ممحمي، درامي ألف : تصنؼ الشعر العربي القديـ تحت أم مف المصطمحات
: بينما قرر مؤلفكف قدامى مثؿ. أبعد حدّت إلى  الشعر العربي ال يخضع ليذا التصنيؼ

أف يعدكا الشعر العربي القديـ بسبب خاصية  -في الغالب -"لياؿ، بركنيمش، ليشثتر"
. فيو بالتحديد غنائيان " نااأل"

عف الشعر العربي خاصية الغنائية إنكاران  أنكرتفقد  (1)"ريناتو يعقكبي"أما 
.  تامان 

د في العنصر درامية حيف تصعّت  ان ثر أحدافالقصيدة في رأييا ممحمية حيف تصكّت 
الكاصؼ األكثر شيكعان في الشعر العربي القديـ عمى  األسمكبكتصؼ  .رالمؤثّت 
ـ سمة لو ىي نمط الجممة المصفكؼ الذم يدمج مجمكعات مف األبيات أه": النحك

صدارة  مدكف تحديد تسمسميا، كفي ذلؾ يدخؿ عنصر جديد في السمسمة دائمان ؼ
كثمة بديؿ ىك التكازم دكف تبعية نحكية، أما في تتابع مباشر مف . البيت أك الشطر

تمتد في الغالب بكصفيا بيتيف أك عدة أبيات أك في صكرة سمسمة ممتدة، عناصرىا 
ف اتفاؽ محدد ـكيؾ. مناظر صغيرة عبر بعض أبيات، كعناصر األحداث متشابية

باستثناء ، في اسمكب الحكادث في غياب صكر الزخرفة كتأثيرات الكاقع عمى األسماع
". زكج مف الصفات المرصكفة التي تعد ماىية الكصؼ

                                                             
 .277-257: ُأسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر *

(1) R. Jacobi: Studien Zur Poetir…, 207-212. 

(. دراسات حكؿ شعرية القصيدة العربية)
أنو يمكف أف تكجد حقان أمثمة عمى نظرة متجاكزة البيت في النقد العربي، كلكف " جمدر"بيفَّ فيو 

. يكجد بحؽ بكجو عاـ االنطباع الكمي المضاد
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سائؿ البالغية تقريبان، كال ة كغياب كؿّت الكرمؿ قصيبجاالحداث  أسمكبكيمتاز 
، كتظير األحداث في النسيب كفي مغامرات آخر اال مقارناتإلى  يتخمميا مف آف

الحرب كالصيد كالحب في الفخر كفي مناظر الحيكاف في قصائد الرثاء كفي 
. المقارنات المستقمة لممحبكبة

ناء عمى النقيض مف الب: "اتي االسمكب البالغي عمى النحك اآلتيفكتصؼ رم
غير المحكـ في الحادثة كالكصؼ يجد المرء تقسيمان متماسكان بناءن مختمفان لمجمؿ ذا 

. خالؿ التكازم كالتكرارتبعية تركيبية تعالقان كاضحان لمجمؿ كعناصر الجممة مف 
كيقابمنا . جانب التكرار الذم يعزل اليو دكر محكرم كسائؿ بالغية أخرلإلى  كتكجد

اص في قصائد الرثاء كفي الرسائؿ االحادية المكضكع البالغي بكجو خ األسمكب
. (1)"كفي أجزاء الرسالة في القصيدة

ككجدت في الشعر العربي القديـ عمى نحك عرضي في القصيدة كقصيدة 
الرثاء ارىاصات الستيعاب مادة خارجية لمقص، يدكر حكؿ ركايات عربية قديمة 

. (2)ت خرافية كقصص مف الكتاب المقدساكحكام
في المقارنة ككأف مضمكف  -في اغمب الحاالت -ىر ىذه القصصكتظ

القصص معركؼ لدل الشعراء عمى نحك ما فعمكا في الفخر كاليجاء، كأنيـ ال 
فقط بأبيات قالئؿ عمى سبيؿ المثؿ الذم قد تككف  إلييايحككف القصص بؿ يرمزكف 

. قصتو معركفة لدل السامعيف كيستخمصكف منو معنى األبيات
حسب حكاية خرافية تعميمية ينبغي  -اء في مثؿ النعامة التي ذىبتج كالذم 

لعمؿ قركف كلكف قطعت أذنيا فقط، كذلؾ ما جاء في مقارنة  -أف تكضض فقد أذنيا

                                                             
(1) R. Jacobi. Studien Zur Poetir…: 178. 
(2) C. Brockelmann: Fabel und Tiermärchen der älteren arabischen 

Literatur, Islamica 2 (1926), 96-128. 

(. العربي القديـ األدبالحيكاف في  كأساطيرالحكايات الخرافية )
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العياؿ في قصيدة ىجاء شخص تكقع منو مدحان كلكنو حصد لؤمان  أبكالشاعر اليذلي 
: بمثؿ النعامة

  و كال عامة اذ  دت من بي لا
 

 ر ا ا بغير  ذينِر يصاغ ق 
 

تتث االذ ان م لا فا تلت  فاجُم
 

 (ٔ)صمماا ليست من ذواتِر قرونِر  
 

 
كا جنس القص الغريب عنيـ كلـ يككنكا قادريف عكيبدك أف الشعراء قد صار

في تسمسميا الصحيض، لدرجة أف يكحي ,عمى بناء القصص ليقدمكا المعمكمات كاممة 
في صحة ىذا األمر ككركد األبيات في الشعر لمشؾ  األكربييفالمستعربيف إلى  األمر
. مؿ مضمكف قصتوتضالتي 

أف يعد قصيدة النابغة التي يتككف جزء كبير منيا  (2)"تفراؿ"األمر الذم حدا 
القصيدة غير الشعرية كصرح بانيا غير صحيحة  (3)كاإلنسافة مّت في ايراد قصة الض

صحتيا حيث يحاكؿ أف يركب في كأف النابغة كاف قميؿ االقناع في تأثيره ب( ةؿمنحك)
. إليوكميا منسكبة  "رتؼاؿ"يراىا  قصائده عناصر قصّت 

القصيدة تمؾ رفاقو في القبيمة الذيف يناصبكنو العداء عمى في كخاطب النابغة 
: يقكؿ إذغير تكقع، 

       الضغنِر م لم  ويى من ذلقوا ي أل

 وما  صبحت تشكو من الوجد سا ره 
 

              من حميحلاكما لقيت ذات الصحا 

ه وما ا حكت األمثال في ال اس سائر 
 

                                                             
 .422فراج : ديكاف اليذلييف، تحقيؽ (1)

(2) W. Ahlwardt: Bemerkungen über die Aechtheit der alten arabischen 
Gedichte, Greifswald, p. 48, 1822- 1872. 

(. القصائد العربية القديمةممحكظات حكؿ صحة )ت فرمقالة اؿ
(3) Vgl. A. Hausrath: Aesopische Fabelm, München, 1944, 64-67 = Nr. 

: في" فيدماف"مف  ؿّت ؾكينبو إلى االصؿ اليكناني لمحكايات الخرافية ( أسمكبيةحكايات خرافية ))
E. Wiedemann: Beziehuny zwischen Tier und Mensch, 370. 

حساف . 73: يكنانية في االدب العربيمالمض : عباس كا 
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ثالثة عشر بيتان، كقد ركاىا في عجالة إلى  تصؿ أبياتكيسرد تمؾ القصة في 
مف أمره كيبدك ىك نفسو لـ يجد سرد تمؾ الركاية البدكية، في أف حية كانت قد قتمت 

ة التي عرضت عميو أف تدفع مّت الضإلى  أف يأخذ لو بثأر منيا، كذىب أخكهرجالن فقرر 
 .لو الدّتية
 

 :*"مػ ر العربي القديػال في الشػبالخي"كيثير آخر المطاؼ رأيان جديدان يتعمؽ 
خياؿ في الشعر العربي القديـ كيرل أف الشعر  -حقان  -كيطرح سؤاالن أف كاف ىناؾ

عر بصدد ذلؾ، الذم يرل أف الش (1)"ىاينرش" كيعرض لرأم. كاف كاقعيان بكجو عاـ
اتجاىان مخالفان، كاف كاف  "بكرجؿ. ؾ"كيتجو . مبالخياؿ في الشعر العرإلى  افتقر"

". الخالؼ ال يتعمؽ بمضمكف الشعر الذم ينفقاف حكلو، بؿ بحد كممة خياؿ
يجب ابتداء التكقؼ عند كاقعية الشعر العربي القديـ، فالشاعر يصؼ في 

كزان بقكة عمى التفاصيؿ، كمنيا ينطمؽ المقاـ األكؿ ما يمكف أف يدرؾ إدراكان حسيان مر
ما كصؼ  فإذاكصفو لألشياء ألنيا جميعان معركفة لدل السامع البدكم، في الشاعر 

. عرفان  أصبحتالشاعر أحداثان فإنيا تككف في الغالب قد 
. لكف الكاقعية ال تعني أف عمى الشاعر أف يظؿ في اطار الكاقعية التاريخية

بالشكؿ  احداثان كقعت حقيقة، كمكضكعات مكجكدة فعالن  إالّت أم ال يجكز لو أف يصؼ 
. ف مف المسمكح لو االبدع في محيط ما ىك ممكفاالذم كصفت بو كؾ

ىؿ عايش الشاعر مناظر الغزؿ أك الحرب التي عرضيا حقيقةب : كسؤاؿ آخر
كىؿ صدقت أكصافو لمجمؿ عمى جممة حقيقيةب ال يجاب عمى ذلؾ بتحديد 

القديـ، أما النسيب فمما يشؾ فيو في النسيب بكجو خاص أف  كاقعية الشعر العربي
. الشاعر اراد أف يصؼ أحداثان صادقة

                                                             
 .296-281: أسس الشعر العربي الكالسيكي: ينظر *

(1)
 W. Heinrichs. Arabische Dichtung: 56-68. 
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 بأسمائيفكيعرض لمسألة ذكر اسماء الحبيبات في الشعر العربي كذكرىف 
في مقابمتو بيف " مكلر. ج"كيطرح رأم . الحقيقية كذكر اسماء األماكف في النسيب

العربي القديـ كأسماء النساء الكاردة في الشعر  النساء الكاردة في الشعر أسماء
. االمكم، اذ يرل أنو مف غير المساغ أف تفضض امرأة بذكر اسميا في قصيدة حب

األكثر شيكعان قد صارت عرفية في الفترة العربية القديمة  األسماءاف ذكر 
ف أبي عمى ىذا النحك فيما بعد كما جاء في ديكا أنفسيـىا العرب فيـعمى األقؿ قد 

". كأسماءىند : "نؤاس بذكر اسماء عف مثؿ
قد ال تككف ذات داللة حقيقية كيجب عدـ التسميـ  فإنياأما اسماء األماكف 

األماكف لـ تختر  أسماءمكقؼ المتشكؾ عمى افتراض أف بعض " فاجنر"كيقؼ . بيا
. اال لمكزف كالقافية

حقان كأجبره عمى  اف العرؼ قد قيد الشاعر بقكة داخؿ امكانية تصكير عايشو
كىكذا أف يبدم حزنو اذا رأل آثار الحبيبة حتى . عمى نحٍك ما تطمبت األشياءكصؼ 

كبالنسبة لشخصية الممدكح فالشاعر يمدحو كفؽ صفات في . لك لـ يشعر بذلؾ
 كسبب ذلؾ يعكد. نمكذج مثالي، كىذا المثالي غير حي لو خكاص شخصية ثابتة

كىذا البعد عف الحقيقة لـ " اعذب الشعر اكذبة كاف"الشعر العربي  ؽـ صددعإلى 
يكف كليد النشاط االبداعي لمشاعر أك خيالو، بؿ انبثؽ مف ضركرة العرض بكاسطة 

كأدت العرفية . أنماط متكررة سابقة يجب أف تستخدـ كاف لـ تتطابؽ مع الحقيقة
ساسان عف تجارب كقعت خارج أبالشاعر اف كانت لديو صعكبات في أف يعبر 

أف بعض مجاالت الحياة لـ يتطرؽ الييا الشعر  إذالمكضكعات التقميدية،  اراتإط
. العربي القديـ

 Lugen)الشعر ككذبة ( Wahraf tigkeit)كبالنسبة لمسألة صدؽ 

haftigkeit ) يتعمؽ األمر بمدل السماح لمشاعر باالستعارة(Metapher ) كالتخييؿ
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بأنو اسد فيك ليس حقيقة أسد أك فحينما يكصؼ البطؿ (. Hyperbel)كالمبالغة 
. يكصؼ الممدكح بأنو العدؿ فمف المؤكد انو قد كجد في الحقيقة األكثر عدالن 

الشعراء بشكؿ مطمؽ كقد تغاضكا عف المـك " كذب"كقد استحسف النقاد العرب 
ؿ عؼما ؾ( 226-224اآليات / شعراءسكرة اؿ)كذب الشعراء في القرآف االخالقي ؿ

. لؾالشعراء أنفسيـ ذ
 ىكك" بكرجؿ"، عمى حيف أنو بالنسبة لػ"رشفىام"ىنا ينبثؽ مفيـك الخياؿ لدل 

العرض الشعرم لممتخيؿ الذم يقع في مجاؿ الممكف، أم بيف ما يستطيع الشاعر 
كف صادقان أم حدث ؾطيع، ما صكره الشاعر ال يجب أف متصكيره كبيف ما ال يست

عايشو  اـال يجب أف يقع في مجاؿ كلكف  ،جدمف الناحية التاريخية كيمكف اف يك
التخيمي إلى  نادران الحد إالّت الشاعر في عالمو، كعمى النقيض مف ذلؾ ال يتجاكز 

. المحض
أف " يعقكبي ارينات"ألحاسيس كالمشاعر ففي رأم اأما فيما يتعمؽ مف كصؼ 

ة ف التصكير المباشر لمحاؿـذلؾ الكصؼ كاف نادران في الشعر العربي القديـ، فبدالن 
كالقمؽ في الميؿ  كاألرؽالنفسية أظير الشاعر أثرىا، فمثالن الدمكع بدالن مف الحزف، 

. بدالن مف اآلـ الحب



 
 
 
 
 
 
 

 الثانٌ حثاملب

 كىبٌٍا ريهاتا األملانًُ املستشرقُ آراء
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 Studien"" دراسات حول شعرية القصيدة العربية: "دراساتيا كتابيا أىممن 

Zur Potik der Altara Bishen Qaside  وفيو تقدم منيجا جديدا لتناول الشعر
ر ثّث أالذي وافرزتو  السياقات الذيإلى  النص دون النظرالجاىمي، وىو منيج معاينة 

  .ل الشعر الجاىميفي منحى الدراسات االستشراقية االلمانية حو
وبدأت النظرة تتحول من االىتمام بقضية االنتحال والشك في صحة ىذا 

ان اصبح االىتمام منصبا عمى معاينة النص الشعري الجاىمي عمى انو إلى  الشعر
":  ريناتا ياكوبي"، فضال عن بحثين اخرين لممستشرقة "فنّث "

". The Original of the Qasida Form"شكل القصيدة  أصول :األول
 مقطعا من قصيدة المديح  "الناقة" :الثاني
"The Camel Section of the Panegyric Ode ."

اصول القصيدة غير معروفة، فاغمب مجموعات النصوص  إنّث : ( )تقول ريناتا
: القديمة المنقولة لنا من الجاىمية، وردت في نوعين من الشعر

التي تحتوي عمى موضوع " Monothematic"المقطوعة المونوثيمية  :أوليما
. ماإلى إنسان  واحد ىو غالبا، رسالة موجية

التي تشتمل عمى موضوعات " Polothematic"القصيدة البولوثيمية الشكل  :ثانيهما
 -خرص احدىا من اآلتخلُّل إلى  إشارةبعضيا بعضا دونما إلى  تأنظمّث مختمفة 
. ا، دونما سبب واضح لتتابع ىذه الموضوعات فيو-أحيانا

مصطمح القصيدة عمى القصيدة خاصة، ىو تقميد  إطالقان  :ثم تتابع القول
 أطمقففي الدراسات العربية الوسيطة  .جرى اتباعو في الوسط العممي الحديث

                                                 
عبد القادر  -ريناتا ياكوبي نموذجاً  -في قراءة الشعر العربي القديم اقية معاصرةجيود استشر ( )

 .55: الرباعي
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إلى ممتد مصطمح القصيدة عمى أي شعر مؤلف عمى واحد من البحور الشعرية، و
ابن "بما اشار عشرة حسأو  سبعة ابيات -عمى األقل -حد معين من الطول

وان مثل ىذا الشعر يتطمب ميارة محترفة في االبداع تختمف عن مجرد  .( )"رشيق
وعمى الرغم من  -نوى وىدف الىأي  -التزيين، فالمصطمح مشتق من الفعل قصد
. نو مازال مدار نقاشأ إالّث  ( )ةان نظريات متعددة قد طرحت لتوحيد حدّث 

قواعد شعرية  -رن السادس الميالديفي بداية الق -انو لم تكن ىناك.. وترى
صارمة يقتدي بيا الشعراء في تتابع الموضوعات داخل قصائدىم، عمى الرغم من ان 

 إنّث ىناك عددا من النماذج الشعرية التي يمكن عدىا ذات قيمة تنظيمية عالية، بل 
وفي الوقت نفسو، ىناك نماذج معينة محببة  .بعضيا ذو تنظيم فريد من نوعو

في كل انحاء الجزيرة العربية تسعى الن تضع نفسيا في شكل ما ألن تبرز لمشعراء 
ما إلى  عشقية ترتد بأشعاريبدأون  األمر أولوكان ىؤالء  .في نوع شعري خاص

 ووصفيا بأبيات شعرية طويمة سميت "الناقة"، ثم يأتي الحديث عن "النسيب"يسمى بـ 
 ،تعد من الفخر تكون بمثابة المدح لمذات أشعاراً  اً خيرأويضيفون  ."الرحمة"" الرحيل"بـ 
انيم ينيون تمك القصائد بمديح أو  ،"ىجاء"موجية لعدو تكون رسالة أو  ،لمقبيمةأو 

. ( )"المناذرة"أو  "الغساسنة"من مموك  حدٍد أأو  شيخ القبيمة،
النموذج لمقصيدة  أصلمن تصدى لدراسة إلى  باإلشارةدراستيا " ريناتا"وتقرن 

، اذ ( )المقارن األدبالذي ناقشيا في باب " Guidiجويدي "من ىؤالء و .الجاىمية
اليوناني لنشيد  األدباالستيالل العشقي لمقصيدة متوافقا مع التقميد المتبع في  عدّث يُي 

                                                 
 .88 / : العمدة ( )

(2)
 Jacobi, R. Studien Zur Potik der Altarischen, Qasida, Franz Stiener 
Wiesbaden, 1971, P;1. 

 .57-56: جيود استشراقية معاصرة: ينظر ( )
(4)

 Guidi, I,IP “Nasib” Nella Qasida Araba in Actes du XIVe Siecle 

Congres International des Orintalistes, Alger, 1905, Vol.3, Paris, 1907, 

PP: 8-12. 
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وفي دراسة احدث من ذلك، قارن  .الرمز في بداية الممحمةإلى  المرفوع اإلنشاد
 .( )اآليسمندي" Mansongurجور المونون"النسيب بشعر " Johnstoneجونستون "

 .وىو عبارة عن قصة شعرية قصيرة تقدم قصائد سردية في موضوعات تاريخية
ه ليس نّث أإلى  بأن ىاتين الدراستين المتين اعتمدتا عمى المقارنة تشيران" ريناتا"وتردف 

 .( )، والموضوعات من بعده في القصيدة"النسيب"ىناك في األصل، عالقة بين 
ة دمتعد -اعتمدت عل الفرضية بان القصيدة البوليثيمية أخرىسات وىناك درا

 8 9 /وفي عام .موضوع محوريإلى  قد تطورت من فكرة مركزية -الموضوعات
 نّث أواقترح ب ،"النسيب"لموضوع  إسيابالقصيدة ىي  أنّث " Richter ريختر" أوضح

 ةعن نيّث  صادرة -ة مدح الشاعر لنفسووبخاصّث  -ر في القصيدةخَخ الموضوعات األُي 
" قصيدة"في مقالتو الشييرة " Blochبموخ " لكنّث  .( )التأثير في محبوبتو لكسب رضاىا

 .يأخذ الموضوع الذي يمي النسيب عمى انو نقطة البداية 8 9 /المنشورة عام
قبيمة إلى أو  شخص ماإلى  ىي عبارة عن رسالة مرسمة -حسب نظريتو -فالقصيدة

وىي " Reiseliedالريساليد "ك فيي عنده بمثابة السابقة عمى ذل األجزاءاما  .ما
وفي نظريتو  .( )ف المتاع المبعوث في سفرتو الطويمة المتعبةالتي تؤلَّل  "الرحمة أغنية"

نقطة واحدة ميمة إلى  نواحي القصيدة، لكنو يجمب االىتمام ىذه يصعب توضيح كلّث 
. عام قبل االسالم بشكل في مرحمة ما" الوظيفة الذكورية لمنسيب"ىي 

 اإلسالمقبل  معظم االستيالالت العشقية لمشعر ما أنّث إلى  "ريناتا"وتشير 
تحتوي عمى اسماء اماكن، وانيا ترد بحافزية وبراعة منسجمة مع اختيار الشاعر 

                                                 
(1)

 Johnstone, T. Nasib and Mansongur, Journal of Arabic Literature 

(JAL), Vol.3, 1972, PP: 90-95. 
 .58 :قية معاصرةجيود استشرا: ينظر ( )

(3)
 Richter, G “Zur Enstehungsgeschichte der Altarabischen Qasida, 

Zeitscgifider, Dutschen Morgen Landiscgen, Gesellschaft, (ZDMG), 

Vol.2, 1938, PP: 552-569. 
(4)

 Bloch, A: “Qasida” Asiatische, Vol, 2m, 1948, PP: 106-132.  



 / "ريناتا ياكوبي"آراء املستشرقة األملانية / نياملبحث الثا/ الفصل األول
 

ٖ٘ 

 أماكنإلى  أصالً يمكن ان تعود  األسماءيرى ان ىذه " بموخ"لكن  .( )لموضوعو
. ( )ىولةتزورىا القبائل، كي يمكن تذكرىا بيسر وس

لعالمين آخرين ىما بموخ وبالشير، إذ  -بيذا الصدد -وىناك وجيتا نظر
القصيدة االصل قد فقدت وليس ىناك سوى جزء غير تام يبق "بان " بموخ"يفترض 

 نّث أفيفترض وأما بالشير  .داال عمى شكل لمقصيدة كان متحد االجزاء وذا معنى
نموذج  وفقعمى ء نقل الرواة ليا رت وتعدلت اثناقد تغيّث  اإلسالمقبل  قصائد ما
" بالشير"ويمكن القول، ان رأي  .ة المنظم الذي تطور من العصور االسالميةدالقصي

تتفق مع  فال" ريناتا"لكن  .( )"بشأن النسيب" ابن قتيبة"جاء بو  يتطابق مع ما
، وان لألبديمكن ان تكون قد فقدت  ال "القصيدة المثال" أنّث الوجيتين، من حيث 

 صوص التي ظيرت منتظمة واعطت االنطباع بتماسك اجزاء القصيدة فييا، الالن
. ( )اإلسالميةيمكن ان تكون قد عدليا الرواة تمشيا مع النموذج المتطور في المرحمة 

قد شاع بشكل واسع لدى  "الرحيل" و "النسيب"ويبدو ان تتابع موضوعي 
 .اثال، بل كان توافقا قميال جدا، فمم تالق شيوعا ممخراألُي الشعراء، اما الموضوعات 

التقميد المتبع في القصيدة قد ظير في النصف االول من  أنيمكن افتراض .. وعميو
 نّث أ وىذا يدل عمى. ه قد بدأ قبل ذلك بزمننّث أقرن السادس الميالدي، وىذا يعني ال

في  ىناك تقديرا عاليا لمتالحم نّث وأ .ذا قبول واسع أصبحالبناء الثالثي لمقصيدة قد 
نواع أحظ ذلك في التقاربا وتفاعال، ويُي  أكثر أصبحتالقصيدة، وان موضوعاتيا 

 .تطورت في نياية القرن السادس الميالدي" التخمص"معينة من 

                                                 
 .59: معاصرة جيود استشراقية ( )
. 59: جيود استشراقية معاصرة ( )

(3)
 Blachere, Regis, Histoir de la Literature Arabe des Origins a la Fin du 

xve Siecle de J.c3, Vol, 5, Ardien- Maisonneuve, Parise, 1952, 1964, 

P. 184.  
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اذ  -التي تعترف بأن بعضيا حدسي تخميني -نظريتيا" ريناتا"وتطرح 
ت بعض ان القطعة واحدية الموضوع تتقدم القصيدة في الشكل، فقد برز"، تفترض

بعض عن إلى  عناصره بأنواع ادبية مستقمة، انضمت بعضياأو  وحدات الموضوع
ن ىناك أ :؛ أوالىماوىذا االمر يعتمد عمى مالحظتين .( )"طريق الوزن والقافية

تأليف الصيغ والعناصر الدقيقة، والنواحي االسموبية داخل  بشأناىتماما متزايدا 
وىذا  .االىتمام ببناء القصيدة عمى نحو كمي الوحدات الموضوعية لمقصيدة، اكثر من

اخذ بنظر االعتبار عند تأليف االشعار ذات النموذج  اً تقميدي اً يعني ان ىناك نموذج
ن االىتمام باالشعار وفي الثانية نقرأ أ .قبل ان تتطور -احادي الموضوع -المنوثيمي

ليس منصبا  ذات الشكل االحادي التي تعتمد في وجودىا عمى الموضوع االخير،
الصيغ التي وردت فييا، انيا رسائل إلى  أيضاً عمى محتواىا فحسب، ولكنو ممتد 

 .( )شيخ القبيمةإلى  موجية ضد االعداء، واماديح مرفوعة

نسيب، فيو مجال لمتأمل مادام العصر الجاىمي لم ترد عنو لاما بالنسبة ل
. قصائد مستقمة في الحب

البدو لم يؤلفوا قصائد حب مستقمة عن ولكن من غير المعقول ان الشعراء 
..! تغنىأو  غيرىا من االغراض كي تنشد

من وجو، ثم  "الرحيل" و "النسيب"بشأن تتابع موضوعي " ريناتا"وتقول 
ىذين الوجيين تطورا عمى نحو استقل  نّث ، إوالموضوع بعده من وجو اخر "الرحيل"

ما عمى انيما وجيان لذا يجب عدىما وتحميمو. اآلخرفيو كل واحد منيما عن 
 ،"الرحيل"قد سبق تتابع  "الرحيل"ـ ف "النسيب"فتتابع  .مختمفان في تأريخ النوع الشعري
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ما تناسق القصيدة بأجزائيا الثالثة، فمم يتم أ .فالموضوع بعده بوقت زمني ابكر كثيرا
. ( )اال في المرحمة االخيرة من العصر الجاىمي
ىناك  نّث أو آلخرمن موضوع " لمتخمص"ويؤيد ىذه الوجية نماذج مختمفة 

؛ في األولى خدمت شعريا في مراحل زمنية متصمةثالث طرائق فنية اساسية است
تغير إلى  دليل يشيرأو  وحدات القصيدة يتمو بعضيا بعضا من غير عالقةكانت 

اذ  -عمى سبيل المثال -عادي تماما كما في موضوع الفخر أسموبالموضوع، وىو 
 ألفاظ باستخداموأما في الثانية ف ".قد"حرف أو  "بواو رب"يو تبدأ كل صيغة جديدة ف

 :الثالثةفي ما أو. وسرِّد اليمَّل، وغيرىا".... عدِّد "و" دع ذا: "مثل "صدليال عمى التخلّث 
 بمعنى مناسب يكشف عن دوافع الشاعر النفسية لتغيير موضوعو،" التخمص"فيكون 

 .( )م ربطا بين الموضوعات المختمفةيقدّث أو 

نياية العصر إلى  لقد اكتمل الشكل المدحي لمقصيدة في الزمن القريب
مباشرة، وخير من يمثل ىذا االكتمال الشكمي  اإلسالمالجاىمي، أي قبل ظيور 

 .ممك الحيرة" النعمان"في مدح " الذبياني النابغةمعمّثقة "
 ياااا ميي  اللعياا  اللناِ 

 

 (ٖ)أقوت وطال ععيها لالف األما 
 

 
 

، وكأنو غدا امرا تقميديا "لناقة"ـ، وصف ل"النسيب"لماذا يكون بعد ذكر ن ولك
إلى  امّث ان نوعين شعريين مستقمين ضُي " ريناتا"ذ تفترض إ .عميو لدى الشعراء متعارفا

 "-الناقة"الذي احتل فيو موضوع . شعر الفخر، شعر الحب :بعضيما بعضا ىما
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، بل استمر الرحيل ( )ص الكثيرة، كما توضحو النصواألولالمكان  -عمى األغمب
ما الداعي لتنظيم .. ولكن .( )الفخر بأسموبيقدم  األولى اإلسالميةحتى في القصائد 

شعر الحب ومدح الذات معا؟ فيمكن األخذ بنظر االعتبار الطبيعة المعينة لشعر 
المحفوظ جزءا من القصيدة، وذلك يعود  "شعر الحب"، أي نوعية اإلسالمالحب قبل 

لحقيقة حياة الشعراء وانيم عندما ينظمون شعرا في الحب والنسيب يتحدثون عن 
ذلك سواء كان إلى  في طريقوأو  الماضي حديثا عن حب انتيى منذ زمن طويل،

انو ليس ىناك اشعارا غزلية تعبر عن  إالّث شاعر نفسو، الأو  االنتياء بسبب المحبوبة
وما تعبر عنو تمك االشعار مجرد ذكرى  .مل في امكانية توحد الحبيبين مستقبالاال

، ثم عبين القبائل في التخييم معا في فصل الربي سعادة ماضية، كانت بسبب التجاوز
. ويبتعدون عن بعضيم يضطرون لالفتراق حين ترحل القبائل

ا، الن اجيتون، وكان عمييم مووىذا االمر سبب المشكمة االولى لدى المحبي
يتمكن من خطب الود لضيق الوقت، لذا كان عميو االسراع في  المحب الأو  الشاعر
. ( )"النسيب"كان ذلك الموضوع الرئيس في فد مع الحبيبة، التوحّث 

وكان االمر يصعب عمى الشاعر وعزة نفسو، ان كانت المرأة ىي من ينيي 
حديثو يصبح اكثر ايالما بسبب اذا كان قد تقدمت فيو السن، فان أو  تمك العالقة،

في  -دوافع اليأس واالحباط التي تنتابو بسبب النياية المحزنة والفراق، فكان سيال
فيي اذن حالة عقمية تستدعي  .ان يستثير عواطفو وتذكر ايام المقاء -االطالل

وازنو ىو التفكير في مزايا تالتعويض، وكانت افضل الوسائل لمشاعر كي يستعيد 

                                                 
(1)

 Jacobi, R. Studien zur Potiik der Attanabischen Qasida, Franz Steiner, 

Wiesbaden, 1971, PP:54-66. 
(2)

 Jacobi, R: (The Camel-Section of the Panaggrical, ode), Journal of 

Arabic Literature, col.13, 1982, PP: 1-12. 
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التي تسميو ويشعر بالفخر في امتطائيا " الناقة"فكانت الخطوة االولى  .اصةنفسو الخ
. وركوب الصحراء
 وذاكراً  خراً تمف" عبيد بن االبرص"ذلك االمر بمعالجة قصيدة " ريناتا"فتعرض 

: بالقول الشباب، حيث يستيميا
اِل  طّ  ععا ا  لُّل   ناٍ  اااَ  يا

 

 ال الي اليمنيِ   اللو لسييِ  
 

ْت  اطااَ  الليفِ   ا ايااُ ععي اتْ  َ 
 

  يها تلعيها  أذيال والاييُ  
 

 ائُعهاسأُ  يها لسا ي  ي  س لتُ 
 

 ا اليسِ  مني لييَ  قا  لَّل  والاممُ  
 

  ها اللميمُ  يااَ أ السيّ إلى  اً  ويَ 
 

أمثالي  ي تايُ أو  و يف يطايُ  
 

 عني واّ  تي  ييٌ اّ وقا عع لِ 
 

 القالي اللاااِ  اااَ منها اللواني وَ  
 

 نيوقا العي  مومي سيي تسحاُ 
 

 (ٔ)معلِ  ِ  القييِ   لعرِ   للارٍ  
 

 
متوازنة عمى نحو مثالي، فالحركة فييا ليست بخط مستقيم، .. فالقصيدة

اء، لكن الشاعر ينتصر عمى حالتو عزو ىناك خسارة وتعويض، وىمّث : ائريةولكنيا د
التناقض بين بياض شعره ى إل السوداوية التي انتابتو برفع قيمة ذاتو، وذلك بتمميحو

: قائالً  م قصيدتوتفي الوقت الحالي، وخصالت شعره السوداء في السابق حين يخت
  نا لاُّل يُ   اي ال  اي  آلى ال

 

الِل ميِ  أيَّل  واستل  ي مي م يٍي  
 

 هلاستَ  ي يستلُّل لاَ   ييٌ  وال ييُ 
 

 (ٕ)الخالي رِ اّ اللّ  لوااِ    ااُّل  
 

 
الشاعر موضوع  أضافإذ لماذا  -بيذا الصدد -ويتداعى لريناتا سؤال آخر

أو  حسب اىتمام الشاعر الشخصي" الناقة"أي موضوع اخر لموضوع أو  المديح،
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التي " المسيب"واضحا في قصيدة  األمر" ريناتا"فتجد  .دةالقصي إنشاءالسياسي وقت 
بن القعقاع "وجدت في القرن السادس الميالدي، اذ اتبع الرحيل موضوع المديح لـ 

المشيور بكرمو، الذي يرسمو رسالة مع الرياح بعد ان يقطع " تميم"شيخ قبيمة " معبد
 رحمتو عمى ناقة قوية يصفيا بكل صفات القوة والجمال والسرعة، وكان قد استيميا

: قائالً 
اِا متَ  مي لعمى  لياِ  اسعتَ أ

 

اِا ا ا  وتَ اْ ق ل اللطاس واُ  
 

ناعٍا  تلت يي  ألعتيٍّي  إذ
 

قناِا  ه  لياِ يَ تفتقامت لِ  
 

  االّل  ا ملتنيُ السيَ  أيّ   اأيتُ 
 

 واواا  لا ت ويٍ  ولسوتُ  
 

ْت عاَر أذا  ي إ ا سالتَ   تللَّل 
 

َلاِا اليايي و ااِ ُس  الليٍ  بُ  
 

  ف ايي مم الاياا قليارً 
 

 القلقااِ إلى  ي ملعلعيً ميّ  
 

ذا   اا ايُ أ تاا لتْ  المعويُ  وا 
 

 (ٔ) ا  ذاااِ  فِّف أ وي  تْ أ حلَ  
 

 
منو بعدم  حساساً إ" الناقة"فيضيف موضوع المديح من دون تخمص لموضوع 

مكتممة ومتوازنة توازنا حسنا تو قصيدوبذا تبدو  .ربطو مع مقطع الناقةإلى الحاجة 
 .لقصيدة المديح لياألصفي جميع اجزائيا، وانيا تمثل البناء 

في نسخ المعمقات،  لتأدخالتي " النابغة الذبياني"من قصيدة " ريناتا"وتتخذ 
 :ناقشو بموضوعاتيا الثالثةتالخطوة التالية في توثيق تاريخ النوع الشعري الذي 

، مقارنة بقصيدة األجزاءففييا تقدم ممحوظ في تناسق  .المديح، الرحيل، النسيب
الوحدة "درجات  أعمىتمثل " الذبياني النابغة"قصيدة  نّث أالسابقة، و" المسيب"

: وقصيدتو ىي. في قصيدة المديح الجاىمية أنجزت التي ( )"الشكمية
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ِا  الليَ  ميي  اللعيااِ  اااَ  يا
 

 ِا األ وطال ععيها لالفُ  وتْ ايَ  
 

 وقعت  يها اليعنا الائعها
 

 (ٔ)عيت لوا ا وما  الا م مي اسا 
 

 
: ةيقول في مقطع الرحل أنْن  إلى

 له ال ااتلااَ  إذا تاى عاّ   لاِّف 
 

 (ٕ)اِ  ُ أُ  رٍ يَ ااععى عي القتواَ  واناِ  
 

 
: الممدوحإلى  ثم يصل

 له يّ أ ي النلمايَ ت عليُ   تعيْ 
 

 (ٖ)و ي ال لا األانى ي  ععى الناسِ   حعً  
 

" النسيب"فبعد ان يقف عمى االطالل ويصفيا ويتذكر االيام، كانت وظيفة 
 النابغة"في استثارة الذكريات، لكنيا عند " بن االبرص عبيد"ىي نفسيا في قصيدة 

اكثر ارتباطا بالموضوعات بعدىا، وقد احسن التخمص بين المقاطع، وقد " لذبيانيا
بطريقة تشكل تتابعا سرديا لالحداث، عمى حين " االرتحال"و " النسيب"وصل بين 

يتكمم عن اليموم العامة التي تحتاج ان يسموىا باالرتحال، " بن االبرص عبيد"كان 
التي تتضمن التصور بأنو  "فتمك"تعمل كممة اس" المديح"إلى  التخمص أرادواذا ما 

. الممدوحإلى  كان في طريقو
تغيير أدنى  دونمن " المديح"و " النسيب"العربية  ظل مقاطع القصيدةولكن ت

من  ( )"الناقة"لقصيدة، بينما كان التغيير في الجزء الثاني لا وحدتي بناء مبصفتو
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 The Camel-Section of the Panaggrical ode", Journal of Arabic 

Literature, Vol, XIII, Leiden, E. J. Brill, 1982, PP:1-12. 
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ود قوذلك ي .جوىرياً  باسي، تغييراً قبل االسالم حتى العصر الع القصيدة منذ عصر ما
متعددة من التطور  هقد برزا في وجو" المديح"و " النسيب"لمقول عمى الرغم من ان 

والتغير الداخمي، وانيما استمرا يشكالن عنصرين جوىريين في النوع االسموبي 
الذي كان نواة لمفخر القبمي، وذا وزن كبير ثم اصبح " الناقة"اما موضوع  .لمقصيدة

الجزء الموسع في قصيدة المديح، قد تغيرت وظيفتو اوال، ثم بدأ ينضب بالتدريج حتى 
. ( )اختفى اخيرا، مع انو كان اىم جزء في القصيدة

اذ ترى انو من غير  -ىاىنا -مدار بحثيا" ابن قتيبة"نص " ناتاري"وتجعل 
ىذا النموذج نموذجو وعما اذا كان " ابن قتيبة"الضروري معرفة الزمن الذي اخذ منو 
. قد شكل مقياسا معياريا اتبع في يوم ما
قد وصف نوعا محددا من " ابن قتيبة" أنّث فمما ظير في الدراسات الحديثة 

الذي  -ماعدا المرثية -األسموبيانيا النوع  أساسعمى " قصيدة المديح"القصيدة ىو 
ف من مؤلَّل : هنّث أعمى " النسيب"لـ " ابن قتيبة"يف توص إنّث و .في عصره اً استمر حيّث 

يعني استنفاد كل العناصر  وصف الديار الدارسة، والبكاء عمى فقد المحبوبة، ال
" ابن قتيبة"ان يكون وصف واستبعاد  .( )التي استخدميا الشعراء خراألُي المحتممة 

، وانو يناسب نماذج مختمفة من القصائد اإلسالمقبل  مناسبا ألية قصيدة في زمن ما
. األمويي العصر التي طورىا الشعراء ف
 إليياتعطي قاعدة يمكن االستناد  ىا الالمنصوص المبكرة تروأنّثيا في تحميميا 

صحيحة  ىاأنّث قبول معظم المواد الشعرية المبكرة عمى إلى  حتى لو كان الميل
 االنتحال في حاالت أو  النحلأو  التزييف إمكانيةوسميمة، مع عدم استبعاد 

 .فردية معينة

                                                 
. 85: جيود استشراقية معاصرة ( )
. 88-86: جيود استشراقية معاصرة ( )



 
 
 
 
 
 
 

 الثالث املبخث

 هـــــفادٍ. ك. ج رقــتشـاملس آراء
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مادًا يحاول ان يبين تعريفًا لمعذرية اعت" الغزل عند العرب"في مقدمة كتابو 
أنو ذلك الوجد المشبوب والصوفي " "رياب. ج"فعند  ،عمى آراء مستشرقين آخرين

العذرية  أليست": العذرية بقولو" جانروا"وفسر  ."تقريبًا والذي مازال، مم ذلك شيوانياً 
بالعربية العشق عند المعتزلة، الذي  قدماء، ويقابموذلك الحب المحتوم الذي عرفو ال

سورة وليست أيضًا تمك العبادة الخاشعة لمجمال، وتمك ال.. .من ذاتو اإلنسانينتزع 
، ذلك اليوى العصري الضخم الذي أخيراً وليست .. المنزىة عن كل شيوة الصوفية
 .( )"وس جميعاً التي تمقى صداىا في النف األزليةالتأمل في بعض الحقائق  أنعشو
الدين : "أن العذرية ىي -العذري احد مؤرخي الحبّب " دينيس دي روجمون"ويرى 

مصحوبًا بالتقوى الخاصة بو وطقوسو  -مثثً  -األدبي لمحب العفيف والمرأة المؤمثمة
سداءالقائمة عمى االحترام  األخثقيةوقاعدتو .. الدقيقة العون، ونظامو الثىوتي  وا 

. ( )"..يةوصراعاتو الثىوت
 ، وان ما يقوم مقامو ىو"شعر غزلي"ان يكون عند العرب  "هاديف"ويستبعد 

القرن السادس الميثدي فنًا إلى  ويمثل النسيب الذي تعود أقدم نماذجو" النسيب"
 وأالعاطفة إلى فيو  مكتمًث وصناعيًا، عمى الرغم من أنو بدوي ألنو لم يتعرف

وان النسيب قد ارتبط بالقصيدة التقميدية وأنو جزء . األولى لوالدتو ونشأتو األشكال
وان كان ثمة  هالبد لكل قصيدة ان تبتدأ ب هًا ليا، وأنعمتمم ليا ألنيا تبتدأ بو مطل

وتمجيدًا النتصار  قصائد بث نسيب، فالشاعر الجاىمي التزمو في المديح واليجاء
ضار مقتضب كالذي وجد لدى عنترة الذي عجل بعد استح ،( )حزٍب عمى آخر

                                                 
. (في اليامش) 7/  :هالغزل عند العرب فادي: مأخوذ عن. 95/ عر الغنائي لشمنشأ ا ( )
. 8-7/ : الغزل عند العرب فاديو: نقًث عن. 84الحب والغرب،  ( )
. 8 -7 /  فاديوالغزل عند العرب  ( )
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وقد يكون النسيب أكثر غزارة دون أن تكون أجزاؤه  ( )إشيار مجد قوموإلى  لغرامياتو
لة مصدر القصائد التي احتواىا ديوان اصوأل .اتصااًل بما يتموهأو  تثحماً أكثر 

النابغة، عنترة، طرفة، زىير، : والشعراء ىم" الفرت"الشعراء الستة لممستشرق األلماني 
شعر أىل " فان زىيراً . ن أكثر ىؤالء ثقة ىما زىير والنابغةبل إ .القيس، أمرؤ ةقمعل

يشعر المرء  -حتى معمقتو -وفي شعر زىير. ( )كما يذكر صاحب األغاني "الجاىمية
مدىشة تتناقض مم مغامرات عنترة وأمرئ القيس المذين  النسيب رصانةً  برصانة
لو من  غنّب ه البدوية ولم يُي تنكواحتفظ ب عمى ان زىيراً  بطمي رواية غرامية، أصبحا
 حد ماإلى  الجاىمية بأن توكل األزمنةويمكن تقييم النسيب في  ،( )انمرت إالّب شعره 
مًا لمقصيدة كالذي اإغناء نسجو ليغدو قوإلى  النسيب عند األعشىينزع و. زىيرإلى 

 مرئايشمل النسيب المحاورات والوقائم كما في معمقة أو  .."ودع ىريرة"في قصيدتو 
بئ بالشعر الغزلي في العصر يير يمكن تسجيمو إذ انو ينالقيس، وىو ابرز تغ

. األموي
لثثث حاالت يمكن ان توجز محتوى النسيب، كما جاء في " فاديو"يعرض و 

إلى  حبيباألولى عودة ال: وىي" النسيب في القصائد العربية": "ترسليش"دراسة 
فراق الحبيبين عند السحر، والثالثة طيف  األطثل الميجورة وذرف الدموع، والثانية

لكنو يعود لمقول أنو البد من وجود موضوعات   .بوبة القادم لزيارة الحبيب ليثً المح
من مثل " بالمواضيم التحتية"كثيرة يمكن ان يشكل كل منيا نسيبًا وىو ما يسمى 

ند الطمل رحيل المحبوبة وخطاب الحبيب لممحبوبة لدى زيارتو ليا، ودور صاحبيو ع
ونواح الحمام ونعيق الغراب المؤذن بالفراق، وىذه المواقف لم تكن نتيجة منطقية 

فالبكاء عمى االطثل ليس سوى تراكٍب لمواضيم تحتية موجودة . لسموك الشاعر فييا
                                                 

. فرتجمم ال(. 7)شعر عنترة، القصيدة  -الستة اءوان الشعردي: ينظر ( )
. 88 /0 األغاني  ( )
.  0 ، 98 /0 االغاني : ينظر ( )
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المكونة كانت  في مكان آخر، ومن ثم فيذا البكاء من الشعر المتكمف ولعل عناصره
فميس كل قصائد الشعر الجاىمي المكتممة يفترض  ،( )قدماً أكثر عضوية، وربما أكثر 

. ذكر المشيبأو  بكاء الشبابأو  ، فمنيا ما تبدأ بالنسيبباإلطثلابتداؤىا 
مواقف النسيب الكبرى تتولد بدءًا من المواضيم التحتية وىذه ليا استقثليا  نّب إ 

 السياقإلى   تستندوان بعضيا ال ينفك من الظيور في المطمم، وان وحدة النسيب ال
 .( )لمتقاليد وفية -عمى األصح -بل ىي -ان كثيرةفي أحي -سيرة الشاعرأو إلى 

وىو يشتمل  ويجب التمييز بين طرائق استحضار الذكرى وبين الحب في النسيب
وصف العواطف التي تتساور الحبيب، فضًث عن أو  المحبوبة اء وصفوعمى الس

فالنسيب يحكي دومًا عن حب . نسبة لممحبوبةوصف المواقف التي وجد فييا بال
األول حين يتكمم الشاعر، والثاني حين كان : منصرم وبذا فأنو يشتمل عمى زمنين

. عاشقًا، وان النسيب يستدعي في األصل ان يكون الشاعر قد شفي من ألم الحب
التميز في أكثر أشكال النسيب إلى  وينزعانوعمى كل حال فان الزمنين متميزان 

إذا " أي تذكر األحداث الماضية"ه أبّب إلى الت يمجأ الشاعر دوماً لماذا  لكنْن  .( )عقيداً ت
الذي يجعمو شديد  وىنا يكمن سر النسيب. كان الميم لديو وصف الحب وغرامياتو

الشاعر االختثف عن القصائد الغزلية في بقية اآلداب حتى السامية منيا، مم نزوع 
. (4)..ىواه لوصف لحظة التأبو قصةاالنصراف عن إلى  أكثر فأكثر

" ترسليش"وقد أجادت " بانت سعادو " ينبوال" "غداة البين"من تمك الطرائق و 
أكثر  ذاتو حدّب في أجادة فائقة في وصفيا وبخاصة مثمحيا الخارجية، وأصبح البين، 

نّب  .مواضيم النسيب اتقانًا، موضوعًا ثانوياً  ق نّب تأ نموضوعا "البين"و "البين"غداة وا 
                                                 

. 46/ الغزل عند العرب فاديو : ينظر ( )
. 49/  فاديوالغزل عند العرب، : ينظر ( )
. 49/  فاديوالغزل عند العرب، : ينظر ( )
. 50/  فاديوالغزل عند العرب، : ينظر (4)



 / فاديه. ك. آراء املستشرق ج/ املبحث الثالث/ الفصل األول
 

65 

 وقد يكون حزن الشاعر. الغرامية الصغيرةايتو ورالشاعر في صوغيما إعدادًا ل
معاصرًا تقريبًا لمحوادث، إذ ليس ثمة بحث عن الذكرى، وقد يتخذ ىذا الحزن أشكااًل 

 أكثر من التفاصيل األشكالوالميم في ذلك تمك  ( )بعيدة جدًا، أحيانًا، عن العذرية
البين في حياة ف .( )الوئيدج الحمراء ومشي جمال القافمة دالخارجية كمون ستائر اليو

يكون في حاالت يغتبط فييا الحبيب مظيره األكثر بدائية قد  فيالشاعر العاطفية 
تى ما يشاء، أي عندما ال يمقى أية استجابة من محبوبتو، ممن قطم صمتو بالحبيبة 

: تأبط شرًا، بقولو عندئذ البين حادث عادي في حياتو؛ وقد عبر عن ذلك الشاعر
 ت بإائخها إن  إذ  خل  ضّن 

 

 لوأمست ب ضعي ذالوص وأإذاِق  
 

  إ أإها إجائن أض بجعخلَة  تُت إجل
 

 (3)ذارهطِق ورلذقن تِق  ْب  َة  اعخلَة  والعتُت  
 

 
أو يتصور ىذا الشاعر البدائي عثقاتو مم محبوباتو عمى مثال العثقات  

استعمال كممات الودّب إلى  ، فيعمد-ؤقتاً م -متجاورتينأو  تينالسائدة بين قبيمتين متحد
الودّب الذي  أنّب ، بيد األُيخرَر بائل نفسيا في بيان طبيعة العثقة مم القالحبل والعيد و

كالذي  ،كبريائياأو  ه قبيمة ألخرى ال يمزم ىذه القيام بتضحيات مسيئة لشرفياكنّب ت
: خازمن أبي بنقرؤه في شعر بشر 

 ذا وبخل بإن مضعٍد رملاًال 
 

 رذهُت  ُت  بتْب صِق اههْب  لع  ُت لأل 
 

 لإأض قلهٌم  ذارراعَة إَةملأُتسه 
 

 إذهُّم  إا  ن ذاأر ِق رر لعِّد ذات 
 

 أإسه ذالعِّد   فإذ وصرت  عا ُت 
 

 أاهُت لاه عر بعإإا  عها إِق  
 

                                                 
.  5-50/  فاديوالغزل عند العرب، : ينظر ( )
 :بقصد بذلك ظعن زىير في معمقتو ( )

  خلض ببإأاط  عااٍد لسخلٍد 
 

 لرذعٍد ألذرعها أراسهل ذاعهِق  
 

 

. 48 :ديوان تأبط شراً  ( )
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  رععإاتٍد  ججزَة   فض ذاججزَة 
 

أرذهُت  هأإر عهصٍد  رقلَة ل ُت  
( ) 

 

 
لن  -الحبيب -اعرجذورًا اجتماعية، والش" البين"لموضوع  أنّب فعمى ما يبدو  

ذا لم  -حد ماإلى  -يستطيم معاشرة محبوبتو إذا لم يكن عمى وفاق مم قبيمتيا، وا 
وقد . ذا صيغة وطقس واضحين" Modus- Vivendiاتفاق تعايش "يكن عقد معيا 

بين القبيمتين فيمتنم أو  يكون البين، أحيانًا، خصامًا بين الحبيب وعشيرة المحبوبة،
مذنبة لقطعيا روابط  -مم قبيمتيا -لمجاورة وتكون المحبويةالفريقان عندئذ عن ا

شخصية المحبوبة تمام االختفاء خمف إرادة  -أحياناً  -وقد تختفي .( )حسن الجوار
ذا كان ثمة تجاوب عاطفي بين الشاعر وتمك العشيرة، ففي قمبو متسم  القبيمة، وا 

:  رقش األكبرالحي كافة؛ كالذي تقرؤه عند الميحممو عمى أن يعشق أبكار 
  ٍد باض جعرذإن لامت بضائي وا

 

  ااصنذاإلو وه هُت  بهه وريُت  وعذضٍد  
 

 ه فذعَة  عضَة  ِق  َة  وبسارٌم  ل ن ذاأنّن 
 

 را صن ض لذاأ ُّم عْب اال أا جلّن زُت  
 

 هاقرلضُت  رْب  يّن اه تُت  ذا ولرِق  قااُت عِق 
 

 (3)و ذاأجذايِق هَّم ارجلٍد لاه عأ رض  ُت  
 

 
وعندىا ال   -باالبتعاد واليجر -بةر يتوارى الجيران والمحبوخَر وفي لحظات أُي  

غنج الخطرة مم الشاعر، لذا يكون لممحبوبة رأي ما وىي أبعد من ان تمارس لعبة ال
: يقول بشر بن أبي خازم

 ٍد بإل  لعص بعتتوأاإر ذض 
 

 ( )بجارعإا  لع أا ذاأإذر 
 

                                                 
. 07 -06  :ديوان بشر ( )
. 54- 5/ الغزل عند العرب، فاديو : ينظر ( )
ما : الذي يزجر الطير، العثلة: العائف( رح، شاكر وىارونتحقيق وش)،   / المفضميات  ( )

يمسيا : تعفر. اف قمبوغشإلى  أي شغفو الحب وحرارتو إذا وصل: شاعفي. يتعمل بو ويتميى
. القرى تكون بين الريف والبادية: المزالف. الضفائر: القرون. التراب لصيبة
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من دون  -الحبيب -وبسبب الخصام بين القبيمتين تبتعد المحبوبة عن الشاعر 

نبت بحقو وقطعت روابط حسن الجوار وليس فراق العاشقين اال ان تودعو فيراىا قد أذ
: ى؛ يقول الشنفر( )قطم الشاعر عثقتو مم عشيرة المحبوبة

 تِق جأضتْب  امعلصّن  أرلٍد و وهُّم  وا
 

  ِق تعلصّن ها  إ  تْب جعرذضَة لأا لعّن  
 

 اعألٍد هُت   عا جارعن لذإتِق  عرُت 
 

 (3)تِق صّن يلا بإذت ت تِق رْب  إذ إرِق  
 

 
تأسف الشاعر في ذلك " فاديو"وفي نوع آخر من التأبّبو وتذكر الماضي يجد  

عمى شبابو الجميل حين رؤيتو المشيب، ويكون الشاعر بعيدًا عن البكاء عمى 
الحسرة التي توحي بقدر  إالّب  قيمة -أصثً  -ية المحبوبةص، وان ليس لشخاألطثل

الّب الشاعر، إلى  بيا وتبدو حسراتو مقتصدة، . ألنيا جزء من أجمل فصول حياتو وا 
.  نساء القبيمة المؤمثثتأو  محبوبات كعشق الفتيات الحسانأو  وتذكر محبوبة

لم ير محبوبتو وفي ظاىر موضوع المشيب والشيخوخة يفترض ان الحبيب  
بدافم نزوات أو  حبأو  لضثلة األيامتصرّبم نو لم يدرك ذ زمن بعيد، وبما أمن

الذكرى، فيو لن يفقو أبدًا أنو يستحيل عمى حبو الذي بعث فجأًة ان يقابل بحبّب 
صادق نحو عجوز مخدوع إذ  بّب ليس في اإلمكان الشعور بح أننظره  وفي مماثل،

: يقول عمقمة مؤكدًا تمك الحقيقة
  بض عمبالإن بااإماء  بإإن

 

 طبع ُت  عرٌم ببعلذء ذاإماءِق ب  
 

 أاالُت  قصّن ول  ذاأرءِق   إذ را  رو ُت 
 

  خع  ال أض لعّنهضّن إوع ُت  
 

                                                                                                                                            
.  6 :ديوانو ( )
. 55/ الغزل عند العرب، فاديو : ينظر ( )
. تبغضت: تلَّل ف، ت06 / المفضميات  ( )
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 هُت ورذهض ا عأببضَة أضْب قصّن أاصُت 
 

ما  لا أَةضْب روعْبضَة ذارعّن  َة  عل لقلّن
( ) 

 

 
الزمن جريرة ظيور المشيب، وليس لو ان  -في أحيان كثيرة -ل الشاعرويحمّب 

كان عنده  إذا وييجر محبوبتو ىجره لطمل دارس، ىذا ناقتو طتيخدع نفسو لذا فميم
:  بقية من تعقل، كما في قول عمقمة بن عبده

  إر بجمررٍد  ذاههَّم  ها لمصِّد  عزْب 
 

 (2)ر  عها باارعذي  بع ُت سههِّد  
 

 
: أو في قول عبدة بن الطبيب 

  ضعِّد  إها لا عرشخر  ض  أصٍد 
 

 (3)ع خعصُت  ضّن ذاوبابلَة بضع ذارع ِق  
 

 
نسبيًا، كالذي الحظ ان الزلة تدوم قميًث لدى ىذا العاشق العامل  ومن حسن

: يببنقرؤه عند عبدة بن الط
 عإسرها رِق وعاهٌم  ّن لاأل 

 

 (4)لاخإلو قبص عله ذابعضِق عبلعصُت  
 

 
ًا، فيحاول سنّب تيوى شيخًا مُي  أنْن يس لممرأة ل ولكن الحكمة عند الشعوب أنْن  

مشيب دون القيام بالواجبات اليومية، كما في يحول ال أنْن بعاد فكرة إ -الشيخ -الشاعر
:  العدواني قول ذي االصبم

  ض عج أا وإإن سبرت  خه
 

 (5)ثلعالًال إسماًال لا لر ا ايَة وُت  
 

                                                 
. 7 5 :ديوانو ( )
. 8   :ديوانو ( )
. 59 :ديوانو ( )
. 59 :ديوانو (4)
. 60 :ديوانو (5)
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القائم  ان البكاء عمى األطثل ىو الشكل األكثر براعة في الحبّب " فاديو"ويرى  

جعميا شعرية في نظر ولكن ما الذي . عمى التذكر وفيو يحاول الشاعر إبراز الذكرى
حوار الشعري، وفضًث عن البدوي العديم اإلجادة لمتعبير النفسي، وغير الجدير بال

 ويعود األمر ،ل العديد من التفاصيل المحسوسةطلص عمى ان يترك في الذلك الحر
المحبوبة والطمل، ومنيا ما تتعمق  نيب لطيفة تثثبمما أسباب منيا ما تتعمقإلى 
  .( )القديمة ضمن البكاء عمى األطثل ية التي تتيح دمج الموضوعاتولة األدببالسو

إضفاء مسحة شعرية خيالية عمى ذكرى المحبوبة؟ إلى  ولكن أحقًا ينزع الشيب 
ان فكرة المقاء بمحبوبة تعيش في ظل ضغوط اجتماعية صعبة لعمى غاية من الجرأة 

الذكرى، وتتماثل شخصية  وبالمقابل يبقى الطمل مييئًا لطقوس .في تقاليد الشيب
الطمل عمى ىيأة في ذلك المحبوبة قميًث مم الطمل، لذا يصبح مطمب الشاعر العثور 

. ( )بيم الشاعر وتعمّبقلوا حآثار األىل الذين ورأو  وجو المحبوبة
ى ويصبح حاجتو من الحب والذكر إلشباعالطمل  مبل يجد الشاعر نفسو أما 

إلى  ن الحبيبة، بل قد تحممو عمى العودةمجتو اليدف من زيارة الطمل لقضاء حا
: قرأ عند امرئ القيسنكما  ،مكان غرامو
 جإع     خل وهِّد  ِق  ذ خعخنّن أرّن 

 

 (3) ِق  إّن ذاهُت  ذعِق فذاي اإل ن اباإاتِق  
 

 
تمك " فاديو"أما المواصفات الجمالية التي ينشدىا الشاعر في محبوبتو فبين 

الرغم من أن الشعور البدوي بالتناسق غير عمى كأن تكون معتدلة الخمق المواصفات 
فضًث عن صفات . الدميةأو  وشكميا تامًا مما يجعميا تشبو التمثال الغرب شعور

                                                 
.  6/ الغزل عند العرب، فاديو، : ينظر ( )
. 64/  فاديو: الغزل عند العرب: ينظر ( )
  .70 : هديوان ( )
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إلى قنواء أسيمة الخد، عيطاء، حسنة المعصم، أخرى أن تكون حوراء بيضوية الوجو 
م وت التي تكون منوطة بخيال شيواني وليس من داٍع الستخراج تصمينمآخره من ال

. ( )األوصافعذري من ىذه 
نيا الشاعر عن برز، بالمقابل، بصورة أدق، الفكرة التي كوّب وثمة مثمح ت

حر الخارق سّب التوحي اليو باالحترام وجماليا ىذا ال يقاوم ويفعل فعل  أنمحبوبتو 
ق بمكانتيا االجتماعية وشرف قبيمتيا وألنيا سيدة معتبرة األمر متعلّب  ولكنّب . لمطبيعة
وانيا لم تعرف  -وىذا األمر ال يسري عمى كل نساء أىل البداوة -ٍم أحراروبنت قو

تعرف الخدمة فيناك من يؤدي ليا أعماليا، وانيا ال تخرج من بيتيا إال البؤس ولم 
. ( )تعيش القيم والترف وتستعمل السواك وتتزين كثيرًا وعطرىا المسكوأنيا . نادراً 

ذا وُي السؤال عن قوة تعمق " فاديو"طرح يو  ع ضِض الشاعر بمحبوبتو ومما يعانيو؟ وا 
، فأي قانون وأي مبدأ وأي تقاليد تجعل جانباً  العابر" البكاء عمى األطثل" وىم

بالنسبة لمواقم تعبير غير "يب نّبسفال ؟( )في موقف التبعية بالنسبة لممحبوبةالحبيب 
ب؟ فمن ينسات عبارإلى  ، إذ كيف تسنىّب لحب معيش ان يتحولإطثقاً مثئم لو 
الدورة باستثناء عنترة وامرئ القيس المذين دخث بسيولة أكثر من الثزم في  -الصعب
يب نّبسبيم فييا، األمر الذي يعطي اليمعرفة مناسبة نظم الشعراء البدو نس -الروائية

آن واحد بالتجربة المعيشة والتقميد  فيطابعًا اصطناعيًا غير متجانس ومتعمقًا 
. (4)"األدبي

أجل من  عالجيوىكذا فان الحب كموضوع مركزي : "ن ينتيي بالقولا إلى 
ذاتو، غير موجود، إذا صحّب التعبير، لدى الشاعر البدوي الذي يتجنبو ذاكرًا شرطو 

                                                 
.  7- 7/ الغزل عند العرب  ( )
.  8- 7/ فاديو : الغزل عند العرب: ينظر ( )
.  8/ فاديو : الغزل عند العرب ( )
.  8/ الغزل عند العرب، فاديو  (4)
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االستعارات التي يعبرّب إلى  رخَر مرتدًا في لحظات أُي أو  الثزم كالعيد والحاجة تارة،
ان نعجب عندما نعمم كم ىو قميل ميل ىّب لنا نآولكن . ناقصة تارة أخرى عنيا بطريقة

.  ( )!"التجريدإلى  العقمية البدوية

                                                 
. 94/ فاديو : الغزل عند العرب ( )



 
 
 
 
 
 
 

 الرابع املبخث

 اومبرىغ فىى جىستاف املستشرق آراء
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ومن آرائو التي طرحيا في دراساتو عن األدب العربي؛ نشأة الشعر العربي 
الشعر العربي كان فنًا غنائيًا ذا طابع  أنّن قبل كل شيء " غرنباوم"يقرر وتطوره؛ إذ 

ولما كان الشعر وسيمة البدوي . وصفي عالج عددًا محدودًا من الموضوعات التقميدية
ما لذلك قلّن . حية في أتم أوضاعياوّن فيو حياتو الر تمثمتالوحيد لمتعبير عن النفس فقد 

نشأ نشأة وجدانية تتصل عالج البدوي الظواىر الخارجية والصالت االجتماعية، وأنو 
حية، وفيما يشعر بو الزىو في بالنفس من حيث فخر البدوي بنفسو وحياتو الروّن 

ه ىذومع ان . وصف الحصان وحمار الوحشي وأحوال الصحراء التي يجتازىا
واألحاسيس الطارئة لمفرد فال مناص من ما المست العواطف الصحيحة القصائد قلّن 

. مدى بعيدإلى  الشعر القديم شعرًا وجدانياً  عدّن أن يُي 
تمك البدايات األولية إلى  حرجَّج وما يُي لكن ذلك الشعر لم ترد لو أصول أكيدة، 

عمى أنو ألصمة ليذه  هكان ينشدىا البدو عند موارد المياالتي في أناشيد االستسقاء 
األناشيد وأشباىيا من األغاني الشعبية بنتاج األسموب الفني الخالص من اآلثار 

. الميذبة المصقولة
طابق في الجوىر يُي  األشعارالنظام العروضي لتمك أنّن " غرنباوم"ويرى 

شأن الشعر اليوناني والالتيني، " كمي"ض  العربي وفالعر "الشعر الفني"ض وعر
ال تنفق عادة مع نبرة الصوت في البيت، وفيما رة الصوت في الكممة نبت ولذلك كان
ن، ثم بدأ فإن البيت في شطرين متمايزي -ه أقدم األوزان وأبسطياولعلّن  -عدا الرجز

م عمى التصريح في المطمع والتزام القافية الواحدة في ٓنٓن٘نالحرص يزداد ابتداًء منذ 
عن الشعر العربي تنويع في خطوط م وأنو ظير في أقدم .صيدةقع أبيات اليجم

مذىب  -قبل ذلك -كان قد نشأ هالوزن وصقل بارع في التعبير الملوي، وىذا يعني أنّن 
. المختمفة تؤثر أوزانًا مختمفة األقطارشعري ينص عمى التنويع والصقل، وأخذت 
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في  ق تأثيرًا باللاً من شعراء العرا األقدمينالفرس تركوا في شعر  أنّن  حرجَّج ويكاد يُي 
وربما  -، فيناك وزنان امتاز بيما ىؤالء الشعراء ىما الرمل والمتقاربالفنيّنةالطريقة 

رت بما يالئم وِّو ويبدو أنيا جميعًا اقتبست من أصول فارسية، وحُي  -يزاد عمييما الخفيف
لحات الفنية األولى وربما كان لمسريان فضل في وضع المصط .األوضاع العربية

وعمى العموم . القصيدةفي لتدل عمى الوحدة الجزئية " الخيمة"أي " البيت"مثل كممة 
. الفراىيديحمد أفن العروضي نشأة مستقمة عمى يد الخميل بن فكان لنظرية ال

( مٓنٕنٙن-مٓنٚنٗن)فالشعر القديم الذي يظير في قرن ونصف من الزمان 
ع د الميجات في ليجة واحدة تجمتتجمى فيو معالم التطور بصورة واضحة بعد توحُّح 

 ليحوافييا تراث المدارس المختمفة والميجات المتباينة بصورة متزايدة حتى تحقق 
زيادة القيود في نظام العروض الفني، أدى بسياق الشعر نحو االتساع وعدد  "مٓنٓنٙن"

. (ٔن)االزديادإلى  أبيات القصيدة
إلى  ا أدىر، ممّن ن لبدء الشعر العربي الفني أمر متعذّن عيّن تحديد تاريي مُي  إنّن 

والمعنات  ىقَق مثل العزائم والرُّح العتقاد بوجود قوة سحرية في الكممة وشيوع كممات ا
عمى لسان  دور يشبو ماالواردة في كالم السجع، ثم في سجع موزون ىو الرجز، وىو 

حكماء العبرانيين، ومن ثم أخذ نطاق الشعر اليجائي باالتساع وأوزان جديدة تظير، 
قبمية وترد أو  كمية تعبر عن عداوة شخصيةمنظومات توإلى  حول اليجاءثم ت

مكانة  همكانة الشاعر تشب أنّن فضاًل عن . القصيدة الفنيةتضاعيف عرضًا في 
اف، وسرى االعتقاد بأنو عمى صمة بقوى غيبية تدلل عميو القصص الكثيرة التي العرّن 

. (ٕن)ليمو الشعر كما يزعمونالذي يُي " نواشيط"تتحدث عن صمة بحثية وىي 

                                                 
. ٘نٖنٔن-ٖنٖنٔنم، وانباالدب العربي، غر يدراسات ف: ينظر (ٔن)
 .ٚنٖنٔن-ٙنٖنٔن: غرنباوم: سات في األدب العربيدرا (ٕن)
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 أنشودة النواح البدائية كنسبةإلى  المرثية فإنيا تنسبأو  دة الرثاءوعن قصي
ومنو أخذ وزن اليزج يحل محل . افين األوليةعزائم العرّن إلى  خرةأقصيدة اليجاء المت

فان أوس نياحات النسوة وجعميا فنًا نسائيًا إلى  كان الرثاء يعودوان  .عالنثر المسجَّج 
إذ . ا الفن بمغ أوجو عند الشاعرة الخنساءرائعة، لكن ىذ يمراث فبن حجر خلّن 

والميل نحو جانب التعابير الخاصة إلى  خاصًا واضح المعالم أسموباً اتخذت المرثية 
م القافية في صدور االتزإلى  التكرار في ألفاظ بعض العبارات من قبيل الالزمة والميل

  .(ٔن)األبيات فضاًل عن أعجازىا
إلى  ى القصيدة الجاىمية وىي الميلة طرأت علوقد حدثت تطورات ىامّن 

يطرأ عمى سياق  أنْن اتساع في نطاق الموضوع من دون  اإلطالة، ويرافق ىذه اإلطالة
وبث الشكوى وذكر حبو الضائع  فالشاعر يبدأ بالحسرة،. القصيدة األساسي أي تليير
مضي لوصف يو هم الحزن عمى فكرغيّن  أنرحمة بعد إلى  عند بقايا األطالل منطمقاً 

رثاء وصور الصيد أو  ه القصيدة المكتممة من مديحآخر ما تضمّن إلى  ...فرسو
. (ٕن)والثور الوحشي
زعيم، عندىا إما أن أو  مخيم سيدإلى  تبعًا لرغبتو فيصل تورحل يهنيُي حتى 

ما أن يحرك أو  سياسية قضيةر يثي ستحثو ييم وعالزأريحية يمتمس مطمبًا سياسيًا، وا 
في الفخر والعرف الشعري يتيح لمشاعر في ىذا الموقف ان يسترسل . عمى العطاء

في العصر الجاىمي تصويرًا  اإلنسانيوما يرافقو من مفاخر ومدائح تصور لنا المثال 
. حسناً 

                                                 
. ٚنٖنٔن: غرنباوم. دراسات في األدب العربي (ٔن)
. ٛنٖنٔن، غرنباوم .دراسات في األدب العربي: ينظر (ٕن)
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رأيًا آخر في الشعر الجاىمي من حيث استجابة الشاعر " غرنباوم"ويبرز 
ن أية صمة شخصية تصل الشاعر تبيّن  من ستطاعةالايذكر عدم ف (ٔن)الجاىمي لمطبيعة

فالمقاطع الشعرية التي ، -عمى وجو التقريب (-مٓنٓنٙن)العربي بالطبيعة فيما قبل 
 بعيد لمشاىد بارزة من الطبيعة، لم تكن عن اآلثارأو  عالجتيا القصيدة من قريب

في  حامياإقالمرسومة في نفس الشاعر، وانما جرى  األشياءالوجدانية التي بعثتيا 
أو . الشخصيةحرصًا عمى إبراز الخصائص  مّناإ ،ألحد الدوافعتضاعيف القصيدة 

، ويطرحيا في الوجو رغبة في الشيء الموصوف بذاتوأو . جريًا عمى نمط تقميدي
: اآلتي

الظواىر الطبيعية المعينة يساعد عمى ابرز أو  إيراد بعض المشاىد الخاصة أنّن  -أ
 ةداإلشاأو  االفتخار بنفسوإلى  ذىا الشاعر سبيالً التي يتي ةالصفات الممتاز
وما ذكره لصفات فرسو وملامرات الصيد . االثنين معاً أو  بفضل ممدوحو

ان يذكر شرف أو  مكانتو االجتماعية الرفيعة، إلبرازوحضوره مجالس الميو اال 
ء ان يذكر الصحراء المخوفة التي يجتازىا وحيدًا ومنبع الماأو  منزلة محبوبتو،

إالّن ألجل أن ذلك  الوحشية، وما كلّن األوابد الميجور الذي ال يقوى عمى بموغو اال 
الشخصيات التي من أىمية ومكانة تمك ت عن يشيد لو بفرط إقدامو، وربما نمّن 

وأنو كمما كانت األخطار ف السفر واالرتحال المحفوف باألخطار، اجميا تكلّن 
 .(ٕن)لجائزة أكبرن عمى الممدوح ان يجعل ااالمقتحمة أعظم ك

ا ان يكون إعدادًا مّن إأما ذكر عناصر الطبيعة المشاركة لممشيد الشعري، فيو  -ب
ذلك  ولكن. ا لصمة تقميديةمّن إلمجو التقميدي المالئم لبعض األوضاع العاطفية، و

 إلياموالتصورات المعبرة عن أو  خاليًا من خواطر الشاعر نفسويكون المشيد 

                                                 
. ٚنٚنٔن-ٜن٘نٔناوم، برنغ .دراسات في األدب العربي: ينظر (ٔن)
. ٔنٙنٔن-ٓنٙنٔن، غرنباوم .دراسات في األدب العربي: ينظر (ٕن)
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معالميا الرياح واألمطار  ثار الديار ورسوميا التي تمحوالذاتي، فيما يذكر من آ
الذي تستيل بو  التي تحفزه عمى ذكر الحبيبة وقول النسيب وىو النسيب الحزين

في استرسالو بذكر سياده وطول ليمو وتعرضو لنور أو  ،(ٔن)القصيدة التقميدية
لجة المعاإلى  يمكن الموضوع حظي بأقرب ما إنّن الصباح حتى ليمكن القول 

. الوجدانية في منتيى الجمالية
السياق في  إالّن ال يرد فعمى اختالفيا  شاىد الطبيعةلوصف منسبة أما بال -ج

إلى  تكون من غير التفات نولك. التقميدي المعروف في نظام القصيدة
 بل يتوجو الشاعر .أثارتيا بالفعل في قمب الشاعرأو  اإلحساسات التي قد تثيرىا

وصفًا مطابقًا وبأدق التفاصيل فضاًل عن ابراز خصائصو موضوعو ليصفو إلى 
وليس من شك في أن العرب قد أسيموا في الفنّن الوصفي بعدٍد من . النوعية

وميما كان المشيد الوصفي، فالشاعر يصفو لرغبة فيو وليس  .(ٕن)الروائع الفنية
.  السامعأو  من أجل أي أحساس يثيره ذلك المشيد في الناظر

مظاىرىا إلى  ةه بصورة خاصّن ما يصف الطبيعة فإنو يتوجّن والشاعر عند
داعي المشيد العاتي، إلى  استجابةالقاسية الجافة المخيفة، فمواىبو الوصفية أسرع 

الرياح العاتية أو  سحر المشاىد الريفية حين يصف مشاىد الصحراء الميمكةإلى  منو
ه، ممتنعًا عمدًا عن إظيار يرا أن ده العرف والتقميدكما عوّن أو  وأنو يعرضو كما ىو

ة من خمجاتو الخاصة التي قد تطلى عمى المشيد من جأية بادرة شخصية وأية خل
ن تأتي ذلك لمشاعر في . غير مبرر أناقة التعبير ورونق الملة، فإن جمال العرض وا 

                                                 
. ٕنٙنٔن-ٔنٙنٔن، غرنباوم .دب العربيدراسات في األ: ينظر (ٔن)
. ٖنٙنٔن-ٕنٙنٔن :غرنباوم .دراسات في األدب العرب: ينظر (ٕن)
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ينبثق من األمانة في نقل المشاىد وليس من انفعال الشاعر بالمؤثرات التي  إنما
. (ٔن)إليوأوحت 

ما أبدع من فنونو ىو  وأروعوقد كانت أقوى وسائل الشاعر في الوصف 
وبمغ فيو درجة عجيبة من الرشاقة وتوليد  إبداعو إلثباتالتشبيو، فأكثر من استخدامو 

فننو، فانتقالو من ط ترما كان الشاعر يذىب ضحية براعتو وفوكثرَق . الصور المتنوعة
. حيث يقوده التداعي في مقارناتوإلى  هآخر ينتيي بو في غير قصد منإلى  موضوع
القائمة عمى  هالتشابيأو  ه، واألوصافنالتي يعتمدىا ىي عي اإلحساسوان أداة 

وان كثر ورودىا فتكاد تكون محصورة في حاسة السمع قميمة نسبيًا، أما حاسة الشم 
. (ٕن)يبالنس

  

                                                 
. ٖنٙنٔن :غرنباومدراسات في األدب العرب، : ينظر (ٔن)
. ٗنٙنٔن :غرنباومدراسات في األدب العرب، : ينظر (ٕن)



 
 
 
 
 
 
 

 اخلاوس املبخث

 ياروسالف املستشرق آراء
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بشأن القصيدة العربية من حيث الشكل " صبا نجد"إذ يطرح آراءه في كتابو 

والمحتوى، ومدى محافظتيا عمى ذلك الشكل وموضوعاتيا عمى مدى قرون ذلك 
أقسام القصيدة واضحة وتوجد في بنيتيا  نّ ويرى أ. التاريخ العربي الممتد في القدم

الفخر أو  حمة، الفخر بالذاتب، الريالنس ( )موضوعات أساسية ةالموضوعية ثالث
ثنائية الشكل  ،القصيدة اتسمت بنيتيا بالثنائيةان ىذه و .باآلخرين أي المديح

رؤية ويمكن . والمحتوى وان كانت النظرية العربية الشعرية لم تسعف بصورة كافية
بين الشكل  -الرغبة في أقرب تزاوج ممكنأو ، في الشعر العربيأقرب تزاوج ممكن 

وعمى سبيل المثال ، حد كبيرإلى  (شكميشعر )ألن الشعر العربي تحديدًا  ،والمحتوى
ة عمى المحتوى سيطرة أكثر يالشكل في وحدة البيت الشعري العربي الشكل يسيطر
إلى  وكما أن تقسيم البيت الشعري العربي. األوربيمن أي نمط في الشعر  احكاماً 

العالية لتوازي المعنى " شكميةال"  فان ظاىرةً ، تقسيم أبعد لممحتوىإلى  شطرين يدعو
أو  يمكن وال، بين الشطرين تدمج ما يسمى بالمحتوى في الشكل بطريقة شبو فطرية

ىا نّ لى أع، القافية، كل ىذه العناصر ومعيا الوزن وبدرجة اقلإلى  يعقل أن ينظر
ثالثة أوجو لمقصيدة وبذلك نجده يحدد . ن الخارجممفروضة ببساطة عمى المحتوى 

:  متمثمة في اآلتي لعربيةا

                                                             
 . 60 -55 :نجد صبا: ينظر ( )
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: بالغًة وخطابًة إسرتاتًجًةا هالقصًدة بىصف: واًلأ
، ان الحماسة المتصاعدة الكتشاف الوحدة في القصيدة العربية الكالسيكية

وحدة نيايتيا تبرىن عمى إلى  قصة ما محكية من بدايتياأّن إلى  رة التي تذىبكوالف
أو  ،حاوالت لفيم القصيدة بوصفيا قصة تحكىمإلى  ياأدّ قد ، الشكل لمقصيدة العربية

ومن ثم ، فًا يصب فيو الشاعر موضوعو الشعريبوصفيا قالبًا مجوّ بنيويًا  إلييالمنظر 
فيذا الموضوع سوف ينظم نفسو في ىذا القالب عمى ىيئة قصة ووحدة شكمية في 

والبكاء  إلييمل والحنين هر األذكّ تمنذ بداية الوقوف عمى االطالل و، الوقت نفسو
. القبميأو  الذاتيالفخر إلى  الجميمة واألىل الراحمين واالنتقال األيامعمى 

في ، ب لمقصيدة العربيةيبن قتيبة في مقطع النسا لرأي" ياروسالف"ويتعرض 
اذ كانت القصيدة بالنسبة البن قتيبة  ،أنو يتحدث عن بنية تقوم بوظيفتيا بالغياً 

وقد ساق شرحًا يوضح فيو وظيفة ىذا ، عاليةدرجة إلى  نموذجًا شكميًا مركزاً 
" في مكانو"وجوده وحالة  دي ىو انعكاس لنمط ىذا النموذجنقان موقفة ال. النموذج

، كما رآه ابن قتيبة كان مخططًا لو بعناية وكان المكان ىو الساحة البالطية "مكانو"و
 األكثر تونيّ وكانت . النمط الضروري الفعال في تمك الساحة فكان النمط الخطابي

ابن ويحقق . كالسيكية الشكمية لمقصيدة العربيةللبالمحظة المراوغة  اإلمساكبعدًا 
، الزمن الماضيإلى  ساسًا عبر استخدام فعل يعودأالتعميمي  التأثيرقتيبة ىذا 

استخدامًا فنيًا مقصودًا كما لو كان يقترح ان شعريتو مؤسسة عمى ممارسة أدبية 
ومع ذلك  ،تمثل دائمًا في الحالة العربية في شعر الجاىميةو، لماض لو مشروعيتو

فان نموذج ابن قتيبة ينطبق كل االنطباق عمى القصيدة العربية عندما كانت قد 
 محور قصيدة أصبحتثم  األمويةوعييا بذاتيا في المرحمة  اكتسبت
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. ( )المدح البالطية العباسية
من تعريف ابن قتيبة لمقصيدة  "-اروسالفيل"الكالم  -نستنتجو وىكذا فان ما

عن بنية تقوم  إلينافي المقام االول ىو التحقق من ان ىذا الناقد العباسي يتحدث 
. ( )ن رسالة ما ومقصود بيا أن تكون مؤثرةمففييا تك: بوظيفتيا بالغياً 

اما قسم الرحمة في نظرية ابن قتيبة لمقصيدة ىو في غرضو البالغي غير 
وىو ، حتى لو أمكن أن يكون حقًا من الناحية االسموبية سرداً  ،متميز من االستيالل
ب والرحيل في القصيدة العربية ينبعان من يبمعنى أن النس، يخبر عن شيء آخر

وانيما معًا يكونان الجزء الذاتي في ، الشعرية ذاتيا" األنا"أو  ،الصوت نفسو
. ( )القصيدة

 لألدواتجمع ذخيرة ممثمة  من" الفريد بموخ"ما قام بو " ياروسالف"ويعرض 
ان إلى  يذىب إذ، ة التي تكشف عن حضور رسالة في القصيدة المبكرةوبياالسل

مصطمح قصيدة نفسو ينبغي أن يكون قابال لمتطبيق عمى نحو أصيل عمى الرسالة 
فحسب بل ستكون ىجاًء في " قصيدة"وىذه الرسالة بخصوصيتيا لن تكون ، فقط

. ( )فيا قافيةالبداية وفيما بعد فقط بوص
مقدمة في  ،أن رسالة ماُيالحظ ، األسموبية اإلشارةففي قصائد اليجاء تمك 

وذلك من ، في بعض األحيان معادة بوصفيا ختامًا لمموضوعأو  ،أوضح صورة
بن عمرو غير موىم وىو بشامة وىكذا لم يكن " غبلّ ممن "أو  "بمغ"خالل فعل األمر 

 :يرسل رسالتو االجتماعية قائالً 

                                                             
 . 6 - 6: نجد صبا: ينظر ( )
 . 6: صبا نجد: ينظر ( )
 .67 -66 :با نجدص ( )
 .68 -67: صبا نجد ( )
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 همْ ِت اما همكت ولم آف
 

 (ٔ)ر وال  سمٍ  امااثَ   فأملْ  
 

 
 : وىي مشابية لرسالة زىير

عني ر الًة  ااألحفَ   مم مأملُ 
 

 (ٕ)مم مِ  هث  أ ممم كثّ : وذأيام 
 

 
رسائل بشكل ىي ان ثمة عدد كبير من القصائد العربية المبكرة كاممة البناء 

القصيدة بما ىي شكل  ةبمشروعي "اروسالفيكما يقول "واضح يقنع عمى نحو كاف 
يسيل عمى سوىكذا . تو عمى القيام بيذه الميمةءبكفا األرجحعمى أو  ،وظيفي بالغياً 

ن الديار ع( 9- بيات األ)ب رثائي ياالبتداء بنس اآلتيةامرئ القيس في قصيدتو 
 ةفجأقل توذلك كي ين، ره بعذارى قبيمتو الراحالتويندفع إلى حمم يقظةٍة يذكّ  واألطالل

 احتفال بناقتو التي تتحمل المشاق في رحيل قصير إلى 
الرسالة نفسيا " أبمغ" بإشارةثم يقدم . محدد بصورة واضحة(    -0  األبيات)

يخمو من نغمة  فخر ال وىو، (  -5  األبيات) بوصفيا تعبيرًا عن فخره الذاتي
نضج  من ( )في تمك المرحمة المبكرة -حد ماإلى  -وأساسية خطابية خصومية
. القصيدة العربية

 : ه تمكتوىذه مقاطع من قصيد
ألاِم ها أُس لمم الليار  غيتُ 

 

ذي  ألاِم  ميم  سهِض ي عما 
 

 و رمنى والرأاِض  لسنلٍ  لارٌ 
 

اِم يّ اا أأث ألوالِث  ولميَس  
 

 ناأليث امّ المُ  ووا عمى الطمثِ عُ 
 

 كما أكى اأم خذام نأكي الليارَ  
 

                                                             
 .   : شعره ( )
 .7 : هديوان ( )
 .70 –69 :ياروسالف. صبا نجد ( )
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 أواكراً   ظعانسمما مرى   و
 

 رامصكالنخث مم غوكام أليم  
 

 هاومولُ  يرِ ضعثأا ثُ عثَّل تُ  أُلورٌ 
 

 (ٔ)و امِ نواعمُ  اا أيُض الووووِ  
 

 
 : أن يقول إلى

 أمل  أيُعًا ام عرهت ر الًة 
 

ُاألامي  تُ وُ َش عَ   مْ   َ  ني كسمِّم  
 

ني  فمّ مم الوعيل   لي  رْ  أصِ 
 

 زاميحِ   غلُّد  ا ُاالأي الممّ  
 

 مواما أل نوَّل َ  ُة أعلنضِّم مُ و نا اث
 

 (ٕ)وامِ  صألة المُّد  مُ و نا المعاثِ  
 

 

اها مىسًقوية القصًدة العربًة شعر: ثانًًا
ومن ، خطوطيا الخارجية المعروفة عندما يدرك نظام القول في القصيدة عبر"

 -مثل النظام النغمي لمموسيقى -لممعنى أخرىخالل اقتراب ىذا النظام من منطقة 
أي نظامو الداللي ، فان ما يحدث حينئذ ىو نقل لمخاصية الصمبة المميزة لمشعر

أي المجال " العنصر السائل"بوصفِو " جوتو"ما كان يراه إلى  ،شديد المحافظة
عض تزال متعمقة تعمقًا شديدًا بب التي ال" Mood"المخفف لمقساوة في الحالة النفسية 

. ( )اإلدراكأشكال 
أن ، تعادل بين الشعر والموسيقى ضمن القصيدة العربيةإلى  لذا فان الوصول

وىي تتحكم بصورة ىرمية في ، ينجذب نحو فيم خصوصية الحالة النفسية الشعرية
وتقرر استيعابيا في بنية " Themes"القصيدة وثيماتيا " Subjects"موضوعات 

موازاة التي سوف تؤسس في الحالة العربية اذا كان ىذا وفي النياية فان ال، القصيدة
                                                             

 . 5   –   : هديوان ( )
 .7  : ديوانو ( )
 .75  – 7 :ياروسالف. صبا نجد ( )
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التي تقررىا الحالة النفسية  البنيوية ىي بين الوظيفة -ىو اليدف من النقد الشكمي
 أن يقرب االمر "اروسالفي"ويحاول فيو . ( )لمثيمات في كل من الموسيقى والشعر

ل بين األساليب وعدّ فالشاعر المجيد من سمك ىذه " ما جاء في نص ابن قتيبة إلى 
ولم ، ولم ُيطل ُفيمل السامعين، فمم يجعل واحدًا منيا أغمب عمى الشعر، ىذه األقسام

. ( )المزيدإلى  يقطع وبالنفوس ظمأ
وذلك ما يمكن قراءتو في معمقة امرئ القيس او الجوىرة السوداء كما يسمييا 

ل األكثر تعبيرًا تؤشر المث ( )(8  -  بيات األ)القنوط ياروسالف واستشارتو 
المفتاح النغمي والى معنى الفقد إلى  بصورة متناسية عن نياية حمم اليقظة والعودة

 : األبياتلمقصيدة العربية الكالسيكية؛ وأول تمك  األولىالذي يصبغ الموضوعة 
  لوله خىوليث كموج الأألر  ر

 

ليأممي  السموِم َ  أفنواعِ  عميَّل  
 

 
نيا تعطي مثااًل آخر مقنعًا شكميًا لمخالصة وكذا نونية المثقب العبدي فا

"Recapitulation " ّفي " الموضوعة"تتابع  وفي حالة ىذه القصيدة ينبغي تأكيد أن
 ال، وي الذي تؤسسو الحالة النفسية لالطاللينبط النمحتى وىو يمتزم بال، بياينس

وىذان . "يالنغممفتاحو " و" األساسية"يشمل االطالل بوصفيا موضوعتو االفتتاحية 
وعميو ، يأتيان من موتيف رفض المحبوبة وىو في النياية موتيف شعور بالفقد كذلك

أخذ التنوع االفتتاحي المعين في إلى  ضطرتفي بنية كيذه سوف " الخالصة"فأن 
: ، إذ يفتتح المثقب العبدي نونيتو بالقول( )الحسبان

عيني   اطم أأث أين  متّ 
 

ومنع  ما  فلم   م مأيني  
 

                                                             
 .75 :ياروسالف. صبا نجد ( )
 .76  -75/ : والشعراء الشعر ( )
 . 5  - 5 :  ديوانو ( )
 . 8 :ياروسالف. صبا نجد ( )
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 كاذأاٍت   ح معلي مواعلَ 
 

 لوني أسا رياُح ال يفِ  ممرُّد  
 

 ني غمالي اني لو مخالفُ 
 

 أسا يميني و متُ    ماخحفَ  
 

 أيني: ها ولممتُ تُ لمطع ذاً  
 

 (ٔ)كذل   وموي مم يومويني 
 

 
" الموضوعة الثانية"ويأتي من بعد ذلك اعالن ُمميز عن الظعن بوصفو   

 :ومن ثم يقول، المتقدمة عمى الظعن ( )(9-5األبيات )ي ليعمن عن الحالة النفسية ف
لمم ظعم مطمع مم ظأيض 

 

مم الوالي لأليِم   ما خروتْ  
 

 واالً عنًا عِ خميمي هث مرى ظُ  رْ مأّص 
 

 الوويمِ  لى   ألامِ حالص أونِض  
 

 هوثِ  عمى غراف  ذاِت  مَ ررْ مَ 
 

 أاليميمِ  الذراننَ  مَ كضْ ومَ  
 

   أليم أطعم  مواً اذوهم  َ 
 

 هم عمى ال صيمأللوجَ  كفمّ  
 

 يغأسم ال صيم وهم أختٌ 
 

 (ٖ)والغؤوم عراهاُت ااأاهرِ  
 

    
: الظعن في البيت العاشرإلى  ثم يتحول

وهم عمى الروائز واكنات 
 

 (ٗ)أوامُث كث  غوع ُم مكيم 
 

 
 زائف" حضور"يعود الشاعر يرى الظعائن في ضوء  والذي ينتيي عندما ال

 وأج "خالصة" إذنوىذه . ، بل ىي انفصال لو داللتو في النيايةةلما ُيشبو حمم يقظ
ب االفتتاحي وىي اآلن يصدى لمحالة النفسية التي كانت قد وسمت النس إعادة

: حيث يقول( 9  -6 ) األبياتوذلك في ، اكتمالوعالمة 
                                                             

 .        –6  : ديوانو ( )
 .9   -   : ديوانو ( )
  50 : ديوانو ( )
 .50 : ديوانو ( )
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عموم رأاوًة وهأطم  يأًا 
 

 مم يروعم أائمًة لأليِم  
 

 رألمي لّ  ممُت لأعهسم وُش 
 

 ن أُت لسا وأيني اورةٍ له 
 

 يممّ  الألأثَ   رمِت   مْ   ِ لعثّ 
 

   ُم ألأمي أرونياكذ  كومُ  
ج 

 لوٍث  أذاِت  عن َ  السمَّل    ثِّم 
 

 (ٔ)الميومِ  كمطرأةِ  رةٍ فاذع 
 

  
الموتيف من  األخيراليموم في البيت  ارةثإلحظ استخدام المثقب العبدي فيال
انتقال وشيك إلى  مة كميا تشيرومن ثم فان ذكر اليم واليموم والو، الخالصي
. وي لمرحمةينبالقسم الإلى  الحدوث

ب عن يالشعري في النس فنجد الشاعر العربي الكالسيكي في مقاربة الزمن
بعيدًا في " موضوعة"ه نقطة في الزمن تيؤسس مبدئيًا في قصيد" السوناتا"طريق بنية 

نقطة العودة  ان. يسمح لو تخطيطو الموضوعات االجمالي الماضي بقدر ما
 "المطمق"ص بالماضي تىي تمك التي تخ، الماضيإلى  النموذجية بشكل واضح

ونقطة تالشي زمنية أخرى اكثر شخصية ىي تمك الخاصة بالديار المقفرة  لألطالل،
وبطريقة . تفعل أكثر من اضفاء الطابع الشخصي عمى ذلك الزمن المطمق ال -كذلك
الوراء من الذكرى التي يمكن إلى  ب أكثر بعداً يمكن لنقطة الزمن أن تذه ال، أخرى

ل ارتكازا لذكرى فتمك النقطة تشك. االمساك بيا تمامًا من التشتت الموسمي لمخميط
 الموازية لمنسيب ىو زمن" السوناتا"فإّن ىذا الزمن باصطالحات  الشاعر ومن ثم

. ( )"Tonic"وزمن مفتاحة النغمي  األولىب يالنس" موضوعة"
، رييب كما لو كان من منظور تقصيتقدم الزمن الشعري في النسومن ىنا ي

أقصى مستوى إلى  هتايفي عممية استدعاء ذكر والذي يحدث وىو وصول الشاعر

                                                             
 .65  –60 : ديوانو ( )
 . 8 :ياروسالف. صبا نجد ( )
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وفي ىذه المحظة تعيد الذاكرة ، مختصر بدرجة عالية لمتحقق الزائف لحمم اليقظة
باشرة التخيمية خمف رؤيتيا بصورة كاممة في الزمن الحاضر وىذه ىي طبيعة تمك الم

حتى لو كانت تتطور نفسيًا ، التي لم تتوقف ابدًا عن أن تكون تذكرًا لمغادرة المحبوبة
. ( )حمم يقظة غزلي لحضورىاإلى  وشكمياً 

                                                             
 .85 :ياروسالف. صبا نجد ( )



 
 
 
 
 
 
 

 السادس املبخث

  ٍــف اجلايمٌ عرــــالش ٍــف اهــاخلٌ

 اىــــاألمل رقنيــــاملستش آراء
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توطئة 

ايي بتض اامس شي ضن األامين في  ى تع  قضي االضيل   قضي لطضية  تعَّد  
أن و ع كشفت ااعياسيت ااحعضثي . ش وضتقوبي وفيجنيعياسي يم من أمثيل ىينضيي

في بسطحضي االضيل  يئٍل  ىذه ااققضي، فمن ناامس شي ضن  فيو وا في مو فيم م
مطلقًي، ل عن ااشتي ااجيىلي نفضًي نفي االضيياح إاى ااشتي ااجيىلي، ومنيم من 
 لضلي اللضيل وذاك اضس غيضبًي ألنيم ظلوا إاى زمن  -ومنيم من  يل بوجوع أمثلي

 يضب ضتّعون ااشتي ااتيبي ااقعضم ميعة وثيئقضي ض تيفون بيي على حضية ااتيب 
وانيم في غيابض يم . على أنو فن إاضوااجيىلضضن في جمضع مس وضي يي من عون اانظي 

م ُضتملوا  يائحيم في  فيم ااشتي ااجيىلي ونتوتو ااشتيضي اافنضي بتوية شيملي ل
ثبيت اايأي ااتيضح وااتحضح من عون  ووافضي، او بيا قتي ااتلمي عن ااحقيئق وا 
 تتب عضني أو عي ي أو مذىبي أو  ومي الليوج بيافيئعة ااتلمضي اا ي  نيل أعبني 

ق ااتلمي في ااعياسي األكيعضمضي واابحثضي و ياثني، و قضف إاى بحثيم أتياي ااتم
. لعمي الحقيية اإلنسينضي واع يافًي بجذويىي األتلضي ومنيبتيي ااثقيفضي ااحّقي

نمي أشييوا إاى واقح  م متظم اامس شي ضن ب حعضع مفيوم هام يو  اللضيل، وا 
سقيط اامشيعي على ااطبضتي  بتض مظيىي االضيل في ااشتي مثل األنسني وا 

ع مفيوم االضيل من عون ضحعّ  أنحيول " ىينضيضش"اكن . ااى ااحضوان وااحعضث
نمي اع مع على آياء حيزم ااقيطيجني في ك يبو  ( )االع ميع على اانظيضيت ااغيبضي، وا 

في  ااذي ضيى ان ااشتي ااتيبي ضقع في إطيي االل الق االمكيني ال" منييج اابلغيء"
. ن ويموزىمكمي في أسيطضي ااضوني ،الم نيعياطيي اإل

                                                 
: موسى يبيبتي. ع( بحث) قضي االضيل في ااشتي ااجيىلي : نقاًل عن. منييج اابلغيء: ضنظي ( )

557-558 .
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" رودو كناكيس" آراء املستشرق
عن االنسيء وشتيىي " يوعوكنيكضس" كيع  كون عياسي اامس شيق األاميني  

من أوائل  Al-Hansa und ihre Trauerlieder (Wien, 1902)اايثيئي 
ااعياسيت األامينضي اا ي  وجيت ااى اا تيمل مع اانص ااشتيي ااجيىلي  تيماًل 

اافنضي، إذ أن اامس شي ضن كينوا عيعة مي ض لذون من ااشتي ضق يب من ااعياسي 
 حول ف، اإلسالمىي على طبضتي ااحضية ااتيبضي  بل منااجيىلي أعاي ووثيئق ض تيفون 

. ااشتي من حضث ىوفّن إاى متعي المتلوميت االج ميعضي واا ييضلضي وغضي ذاك
ااجيىلي على في عياس و اللضيل في ااشتي  "يوعوكنيكضس"ضت مع اامس شيق 

بيز ااجينب اإلنسيني في إحضيء اا فيعل بضن ااشيعي وااطبضتي، وعلى ااتال ي اا ي تُ 
وتف  إاىااتيب ااذضن  وجيوا  وجيًي كبضيًا  أنّ وانسن يي، فضيى  عنيتي ااطبضتي

في أغلب  -مشيىع ااطبضتي، كينوا ض تيملون مع ااطبضتي  تيماًل بييعًا وموقوعضيً 
. ( )اوا بيي أو إنيم ام ضسقطوا مشيعيىم ااذا ضي علضييوام ضنفع -األحضين

ااشتياء  تيملوا مع  أنفيو ال ضنفي االضيل عن ااشتي ااجيىلي وان كين ضيى  
على ذاك ببتض  ااطبضتي  تيماًل مبيشيًا أو سطحضًي في أغلب األحضين، إذ ضس عل

:  من مثل  وايي األمثلي اا ي   جلى فضيي فيعلضي االضيل االالق في شتي االنسيء؛
 و مسْ   وأذكر  أذ  م ذاكُر 

 

 (ٕ)هج اًل لم تل ع بمل  ير 
 

 

: أو  وايي
  صخكذً  ذلل مِ  كرن  ل وُ يأذّ 

 

 (ٖ)ل خمِ   خك ِو  لذكِّل   ُ ك وأذُ  
 

                                                 
(1) N. Rodokanakis, Al-Hansa' und ihre Trauerlieder ((Wien: 

Sitzungsberichte der philosophich– historischen der Kaiserlishchen 
Akademie der Wissenschaften 1904)), p. 19.                

. 94 :عضوان االنسيء ( )
. 89: عضوان االنسيء ( )
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األنسني ال ضجوز إنكييه من ااطبضتي  إاىإن اامضل "" يوعوكنيكضس"ق ثم ضتلّ 
، إذ ( )"بيي األام جتلت األيض  شييكيي أاميي فيالنسيء ااحزضني اا ي اس بعّ  اإلنسينضي

:  قول
 (ٕ) ذلبييُ  ذا عمُ   ِس  تت تصمَا   هممُ  صمكِ  سْ  ذرتتَر  بن ذاكُر  ذاسْ َر 

   

ىي مثاًل حضًي على  عية عنع أبضيت االنسيء وععّ " يوعوكنيكضس"و ع و ف 
: مشيعيىي على ااطبضتي، في  وايي إسقيطعلى  ةااشيعي

 لذهَ هكِ  ذممسفٌ   ذلل ُم 
 

 كْ مَ مَس ذلسَ   م ذسّ  
 

 همً كَّل رُم تبذن  ُ  ذإل
 

 ج م كْ مِ  مسيُ سُ   ذلججُّن  
 

 تبذن لج هم  ذل  ُا 
 

 (ٖ)ذلصبكْ  ذ وتت  رهلمّ  
 

 

: "يشنرفولفهارت هاي"آراء املستشرق 
  "ااشتي ااتيبي وااشتيضي ااضونينضي"ني ش في ك يبو 

"Arabisch Dichtung und Griescsiche Poetik "ائص ااشتي ااتيبي لص
أسيسًي " األعبي ااتيبي اإلبعاعمحيواي اوتف " " يضوضسي كوفياضسكس"وا لذ من مقياي 

ا فكضي ااتيبي ا تف " كوفياضسكس"وفكية . ابضين نظي و ااى لتيئص ااشتي ااتيبي
بيا ش ت واا نيثي، فين ىيضنيضش أ لذ ذاك منطلقًي اوتف ااشتي ااتيبي أضقًي 

ة  وّ  ح بكلِّل ففي ااشتي ااوتفي ففن اابنيء اامفكك ض ّض ": فضقولبيا فكك واا جزؤ، 
على اايغم من اامسيععة اا ي ضقعميي ااموقوع ااموتوف نفسو، وضبعو وكأن 

ضالحظ في موقوعيت  أن -ة في متيضن وااحعّ  مع كلِّل  -ااشيعي ااتيبي ام ضس طع
                                                 

(1) Rodokanakis, p. 22.    
. 45: عضوان االنسيء ( )
. 68 :ضوان االنسيءع ( )
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ك ذكيءه ااكلي وتفو أشضيء أليى غضي ااجزئضيت ااتغضية وااميمي، إذ أنو ضس يل
االييق اكي ضب كي أشكياًل اغوضي م قني ايذه اامتيضنيت ااجزئضي، واذاك ففن  لللل 

اا يكضب ليتضي جوىيضي من لتيئص ااقتيئع ااتيبضي، فياقتضعة مزضج غضي م الئم 
. ( )"ضي عقوضيواضست كلّ 

ئي ااشتي ااتيبي أو ااقتضعة ااجيىلضي بأنيي ذات بنيء جز" يضشىيضن"ووتف  
سكي، إنمي ىو  سلضم منو انفي االضيل عن ااشتي مفكك اع ميعًا على نظيضي كوفيل

ان غضيب االضيل ضمنح ااشتي ااجيىلي طبضت و ااممضزة، ان اإلبعاع ": ااجيىلي، وضقول
"ي ض تف بغلبي اامتيضني اامطلقي على االضيلااتيبي ااكلّ 

( ) .

" ريناتا يعقوبي"آراء املستشرقة األملانية 
 فقع ني شت ااتوية ااشتيضي مني شي مطواي في ك يبيي " يضني ي"ا أم 
 " عياسيت عن شتيضي ااقتضعة ااتيبضي ااجيىلضي"
"Studien Zur Poetik der altarabischen Qaside" عنع عنيتي  توو ف

إن ااثيوة ااييئلي من ااتوي ااشتيضي ىي أىم ": ااتوية وأنواعيي اامل لفي و يى
ة في اامشيىع ويااقتضعة ااجيىلضي، و ظيي ىذه ااثسلوب ليتضي من لتيئص أ

األ تى  ااوتفضي بشكل الفت النظي، اكن غزاية ىذه ااتوية ال  تني بياقيوية ااحعّ 
 تضع فقي االضيل ااجيىلي إاى طبضتي اابضئي ااجيىلضي،  أنوحيوات  .( )"ال أثضي ااشتيي

ن  قعم شضئًي ذا بيل اللضيل فياشيعي ااتيبي ضتضش في بضئي ام  س طع أ": إذ  قول

                                                 
(1) Wolfhart Heinrichs, Arabische Dichtung und Grieschiche Poetik 

((Beirut: Herausgegeben vom Orient- Institut der deustschen 

morgnlandischen Gesellschaft, 1969)), p. 21.      
(2) Heinrichs, p. 21. 
(3) Renate Jacobi, Studien zur Poetik der altaraischen Qaside 

((Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH, 1971)), p. 108.         
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فياتوية كينت عبيية عن نبع حقضقي ال فتضالت اا ي كشف  ،اإلبعاعي عنع ااشيعي
. ( )"ااشتي ااتيبي في وتفيي عن حعة عجضبي في اامتيضني

عىي من ن  جيَّد أ ضمي عن ااتوية ااشتيضي و ةان  نفي أي" يضني ي"و ع حيوات 
األتلضي وإلعيعة   س تمل قمن وظضف ييان ااتوية كينت ": فيعلض يي، إذ  قول
على اا طيبق  إالّ ااتال ي بضن ااتوية وااشيء اامحتوي ال  قوم  نّ انطبيع حسّي، وأ

 وااجميعات واانبي يت وااحضوانيت، كلّ  فيإلنسينم، فياتيام ضبعو غضي منظّ .. االييجي
يضبًي إذا ىذه األشضيء  ج مع مع بتقيي اابتض عون  ي ضب منطقي، اذاك ففنو اضس غ

يغم من االل الف في األذواق، لمي وجعت  شبضييت  جيح ذو ني ااجمياي على ا
 جتل اابعوي غضي مبيٍل أو غضي مك يث، أو يبمي  ُمنفيِّلةفينيك أشضيء كثضية  بعو اني 
. ( )" و ظ اعضو مشيعي مقبواي

عم فضيي نعفي ذاك بتض نميذج شتيضي على أنيي ي" يضني ي"و ع اع معت 
ل في  ي ضب األشضيء، وذاك عنعمي ضشبو ااشيعي ااجميع بياحضوان وااحضوان اا سلس

: و ع  مثل ذاك في  ول علقمي اافحل .( )بيإلنسين أو اإلنسين بياحضوان
 كرٍ  لت َا  هم  بنٌ ذبكيسَ  ذكجّ 

 

 (ٗ) لل مُ  ذجِ ذ ذلذسّ موَ وَ  مٌ يَّل رَ مُ  
 

 

:  ول عن يةأو 
 يرُ ببم ييرن  وَ   تكر ذلأبموَ 

 

 مِ تكرخِّل ذللمكِو ذلمُ  ذسسكِ  جمً  َ  َ  
 

   بأكذ هأكذوَ   ذُّن  كيًذ ي
 

 (٘)ذاجأمِ  رميِ ذّو  لت ذل َّل  سك ذلمُ  
 

 

                                                 
(1) Jacobi, pp. 109-110. 
(2) Jacobi, p. 110.    
(3) Jacobi, p. 111. 

. 70 :عضوانو (4)
. 98 -97  :عضوانو (5)
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: ل أميئ ااقضسوقأو في 
ِِ   رذو و مَّل   بمس  لت صيٍّد 

 

 (ٔ)ذل ذْكَيمِ   لك ذاميكِ   ُ جسسُ  ر 
 

 

" نرايفالد فاج"آراء املستشرق 
"  اكالسضكيااتيبي ا أسس ااشتي"وثبت آياءه في ك يبو  

Grundzuge der der klassischen aeabischen Dichtunge: Die 

altarabische Dichtunge ((Darmstadt, 1987)). 

ااشتي  أنّ ": في فتل عن االضيل وااوا تضي في ااشتي ااجيىلي، فضيى
ااجيىلي كين في أغلبو شتيًا وا تضًي، وضوتف بأنو وا تي، ألن ااشيعي ضتف مي 

ة في اا فتضالت، ففذا وتفت األشضيء ه، ومن ىني   يكز ااحسيّ حّس ي أنضس طضع 
نميل، ففن ااسبب ال ضتوع إاى اامتيضني ااحيعّ بشكل مفّص   -أضقيً  -ة التيب فقط، وا 

في اعى ااسيمع اابعوي  ميمًي، كمي ىي متيوفي واألشضيء ااموتوفي كينت متي أنّ إاى 
ذا . اا شبضو أسلوبعة من لالل الشيعي، اكن ااشيعي ضس طضع ان ضقعم أشضيء جعي وا 

وتف ااشيعي أحعاثًي ففن ىذه األحعاث كينت متيوفي اعى ااسيمع، وكذاك ففن 
. ( )"اا فتضالت ىي األكثي أىمضي

                                                 
.  0  :عضوانو ( )

(2) Ewald Wagner, Grundzüge der klassischen arabische Dichtunge 

((Darmstadt: Wiss enschaftiliche Buchesellschaft, 1987)), p. 177.  
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توطئة 

األدبية عن الشعر الجاىمي أال يحاول المستشرقون في جانب من دراساتيم 
وىو النوع األدبي وماىية الشعر الجاىمي، إبانة أنو من المتعذر تقسيم الشعر 

كما الشعر الغربي إذ ال يمكن تطابقو معو، ألن الشاعر  أدبيةالجاىمي إلى أنواع 
منيا، بل إّنو ال يترجم او يفيم الظروف  الجاىمي تيمو ذاتيتو ولم يستطع التحرر

الخارجية المحيطة بو، النو يعيش لذاتو فحسب وينطمق في اشعاره مما تممي عميو 
ليظير تعّمقو  ذاتو، فيو يعيش لحاضره فقط، وما من ماٍض يدرجو في اشعاره 

د وكذلك أتيم الشاعر العربي بالنظرة السطحية لألشياء واالبتعا. بماضي شعبو ووطنو
عن النظرة الموضوعية والكمية، وفي ىذا ليقولوا بغياب الشعر الممحمي او الشعر 

القصصي عن الشعر الجاىمي، عمى الرغم من أن الشاعر الجاىمي استطاع ان يقدم 
تصّورات تبين عن رؤيتو وموقفو من الحياة والموت وأي شأن آخر، فضاًل عن 

.  واألبعادعاماًل إنسانيًا عميق الدالالت التي استحضرىا في شعره ت األشياءتعاممو مع 
وقد تفاوتت آراء ىؤالء المستشرقين في مسألة النوع األدبي في الشعر 
الجاىمي، فمنيم من وسمو بالغنائية الذاتية، وذلك ما سنقرؤه في آراء الفرت 

ومنيم من رأى بغياب الغنائية عن الشعر الجاىمي وذلك . وبروينمس وغرنباوم وبارت
عمى حين نجد . ءت بو المستشرقة ريناتا متخطية بذلك دائرة المستشرقين قبمياما جا

نفرًا آخر من المستشرقين من راى رأيًا غير ذلك كّمو في عدم اخضاع الشعر 
الجاىمي لمتقسيمات الغربية لألنواع االدبية، وذلك ما جاء متمثاًل في آراء المستشرقين 

  .جريجور شولر وايفالد فاجنر
من ىذا الفصل بالعرض والتبسيط فقط  -ىاىنا -ا سيجميو المبحثوىذا م

. عمى أّن رّد تمك اآلراء ومراجعاتيا تكون في فصل قابل من دراستنا ىذه
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" الفرت"آراء املستشرق 
"  تيميحول  شعر العرب وشاعر"في كتابو " الفرت"يرى المستشرق 

"Uber Poesie und Potik der Araber, 1856" "سيم الشعر إن تعذر تق
قصور أو إلى  أنواع أدبية ال يخمو من سبب، وتفسير ذلك ال يعودإلى  الجاىمي

نما يتعمق باالتجاه الروحي ل إلى  شعب نفسو الذي يميللعجز في العقمية العربية، وا 
. ( )"اتجاه محدد دون آخر

عدم تطابق الشعر الجاىمي مع التقسيم الغربي في ىذا " الفرت"إن تصور 
 لإلنسانألدبية، ذلك ألن األمر متعمق بطبيعة التصور العقمي والوجداني لألنواع ا

. العربي وموقفو الخاص من الحياة
يخرج من  أنه لم يستطع نّ ذاتيتو، وا   العربي تيمو اإلنسان نّ أ"بل أنو يؤكد  

 فاإلنساناًل لفيم الظروف واألشخاص وتصويرىا، فيو لم يكن مؤهّ . قمقم الذاتية
ولذلك فيو يعيش وجوده الذاتي وحسب، وىو في أعمالو . في ذاتوصر العربي ينح

، فيو يكتفي بزخم الحاضر، وان الماضي بالنسبة إليياوأفكاره ينطمق من ذاتو ويعود 
. ( )"عبارة عن فعل حدث وانقضى إليو
عمى ذاتية الشاعر الجاىمي وأنو ال يعمق أىمية كبيرة عمى " الفرت"ان تأكيد  

في  إليياجذب نالفردية ويظل ي "األنا"مركز الشعر الجاىمي حول الماضي ال يعني ت
 ،يتحدث عن ذاتو ووجدانوعر الجاىمي االشوفيو شعر غنائي، الظروف، ولذلك  كلّ 

والدليل . لكن ال يعني أنو ينسمخ عن الماضي وعن إطاره االجتماعي بشكل مطمق
ماعي تجاوز الشاعر عمى ذلك ما فعمو زىير في معمقتو التي تحدث فييا عن ىّم ج

. ( )وىي الحرب إنسانيةعن قضية  ذاتو ليتحدث
                                                 

(1) Wilhelm Ahwardt: Über Poesie und Poetik der 25 Gotha. 1856, p. 25.    
(2) Wilhelm Ahwardt. p. 26.                                                       

.  7  :(بحث) ى ربابعةموس.د.. األنواع األدبية: ينظر ( )
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كما ان تعريف الشعر الغنائي بأنو شعر شخصي بمعنى أنو اعتراف أو " 
ومثل ىذا التعريف يعتبر غير جامع إذ أنو . النفس في نظم شعريإفضاء بما يخالج 

التي كانت دائمًا يستبعد من نوع الشعر الغنائي مجموعة عظيمة من اآلثار األدبية 
. ( )"حق داخمة فيوبحق تعتبر ب

نقطة أخرى أسيمت في أخراج الشعر الجاىمي من إلى  "الفرت"ويشير  
مشغوف ان اإلنسان العربي : "التقسيم األوربي لألنواع األدبية، بقولوإلى  الخضوع

نما ىو مشإلى  بعالم المرئيات أو الظواىر، وىو ال ينظر غوف األشياء نظرة كمية، وا 
النظرة الموضوعية، سطحي القًا، فالعربي إطبالجزئيات، فيو ال يممك فيمًا كميًا 

. ( )"ولذلك فيو يفقد التعمق الذاتي في مركز المادة التي يتعامل معيا
تعميق لمذاتية لمشعر واالبتعاد عن النظرة الموضوعية " الفرت"وفي قول  

ي والشعر القصصي عن الشعر والكمية، وفيو تقديم إلبراز غياب الشعر الممحم
ولكن الشاعر العربي استطاع ان يقدم تصورات كشفت عن رؤيتو وموقفو . الجاىمي

التي استحضرىا في  األشياءواستطاع ان يتعامل مع . من الحياة والموت وغيرىا
د، وأنو عندما يقف عمى الطمل أو يصف عميق الدالالت واألبعا إنسانياً شعره تعاماًل 
جوىر األشياء إلى  رحمة أو مشيد الصيد، إنما يبرز قدرتو عمى النفاذالظعن أو ال

. ( )التي كان يتعامل معيا
عمى الحاالت النفسية  وألن اتجاه الشعراء منصبّ " :أيضاً " الفرت"ما قالو مو 

فإن المرء يمكن ان يستنتج ان ىذا االتجاه يسيطر عمى  -عمى األغمب -الذاتية
ولذلك يمكن ان نتوقع ان النوع األدبي الذي يعتمد  .عوالشعر العربي ويطبعو بطاب

أما األنواع التي يعتمد فييا . الشعر الجاىمي لعاطفة والشعور ىو الذي يقوم عميوا
                                                 

.     :حسن عون .د: نظرية األنواع األدبية، ترجمة: فينستالبيو  ( )
(2) Über Poesie und Poetik der Araben p. 26.                                                       

.  7  (:بحث)سى ربابعة مو .د.. األنواع األدبية: ينظر ( )
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عمى التصوير والفن الموضوعيين فقد ظمت بعيدة عن دائرة النشاط االبداعي لمشعر 
أما فن . ائيًا في الغالبني بناًء غنولذلك فإن الشعر العربي قد بُب العربي القديم، 

. ( )"الشعر الممحمي والدرامي فيكادان يغيبان عن الشعر العربي القديم
ان الشعر الجاىمي شعر غنائي، وعندما " الفرت"وفي ضوء ىذا التصور يرى  

سر  ه رأى انّ نّ إأراد ان يناقش وجود الشعر الممحمي والدرامي في الشعر العربي ف
أن الشاعر العربي لم يجد مادة "إلى  الشعر العربي يعود غياب الممحمي والدرامي في

وطنية أو ماضيًا كبيرًا، وذلك ان العرب عاشوا قبائل متناثرة ولكل قبيمة أبطاليا 
 لوجود فن ممحمي أو أغانٍ د تمتدح صنائعيم المجيدة، وىذا كان بإمكانو ان يموّ 

. ( )"ه ال يميد لوجود ممحمةشعبية لكنّ 
ان الشعر العربي ال : "رأيو فيقول إجمال" الفرت"يحاول  وفي نياية األمر 

نما يحمل طبيعة غنائية لكنيا ليست غنائية بح ه، تيتضمن شعرًا ممحميًا أو دراميًا، وا 
ولكن ألن الغنائية ىي الغالبة عمى الشعر العربي . ولكنيا في األغمب غنائية مختمطة

 beschreibendeئي وصفي القديم، فانو من الممكن وصف ىذا الشعر بأنو غنا

Lyrik  أو بأنو عبارة عن قصائد النشيدOdik وذلك ألن الشعر العربي القديم ،
. ( )"ارتبط منذ نشأتو بالغناء

" برونيلش"املستشرق آراء 
فييا شعر بعض شعراء ىذيل من حيث  ولو مقالة في الشعر الجاىمي وخّص  

 :دبية لمشعر العربي القديموىي محاولة لمعاينة تاريخية أ .واألسموبالمحتوى 

                                                 
(1)

 Über Poesie und Poetik der Araben p. 27.          
(2)

 Über Poesie und Poetik der Araben p. 27.          
(3)

 Über Poesie und Poetik der Araben p. 27. 

  :هوينظر كتاب
Bemerkungen uber die Aechtheit der altarabischen Gedichte, Greifswald:  

1872. p. 22.           
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"Versuch einer literageschichtlicher Betrachtungsweise 

altarabischer Poesien" Der Islam. 24. 1939.              
ألدبية العربية عمى الشعر صعوبة تطبيق نظرية األنواع اإلى  أشار فييا 

ن يصف طبيعة ىذا الشعر ففي الحاالت النادرة جدًا يمكن لممرء ا"... الجاىمي، 
تخذ شكاًل دراميًا، لكن استخداميا يقتصر حمي، إذ ان ىناك مقطوعات كثيرة تبالمل

واسع ولذلك فان الشعر الجاىمي المحكوم  عمى مشاىد منفصمة ضمن إطار
ه توجيًا غنائيًا، لكن ىذا يمتزج في الغالب بأوصاف بموضوعات محدودة يتوجّ 

. ( )"شبييات ذات طابع قصصي منبثقة عن الخيالواقعية وتألشياء أو بأحداث 
فيو يعترف بوجود بعض المالمح القصصية في الشعر الجاىمي، ولكنة يقّر  

الموضوعات التي يتحدث عنيا بغمبة الجانب الغنائي عمى القصيدة الجاىمية، إذ أن 
ذات طابع قصصي فيما يرسمو من التشبييات المتنامية  األحيانالشاعر تبدو بعض 

يخرج القصيدة عن كما في مشيد الصيد وىذا ال يعني ظيور طابع قصصي واضح 
. تتصل بذاتيتو األشياءغنائيتيا، ذلك ألن الشاعر يجعل كل 

ان تعدد موضوعات القصيدة وتنوعيا يجعل تصنيف " برونيمش"ويرى 
 الحيرة، ذلك التعدد الذي يدعو الشاعرإلى  القصيدة ضمن نوع أدبي محدد أمرًا يدعو

ف الشعر الجاىمي ان يصإلى  يميل هويبدو ان .( )تغيير الموقف النفسي لوإلى 
فالقصيدة . ان تحتوي القصيدة عمى طابع غنائي وطابع قصصي إمكانيةبالغنائي مع 

إقامة تناظر بين العام والخاص وعمى دمج الذاتي إلى  العربية القديمة تسعى

                                                 
(1) Versuch einer literaegeschichtlicher Betrachungswsise altarabischer 

posien, Der Islam. 24. 1973. p.244.                           
(2)

 Versuch einer…: p. 27.
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ليخمق شكاًل شعريًا  بين االثنينبالموضوعي والغنائي بالقصصي، في إطار يجمع 
. ( )متميزًا ال ىو بالقصصي وال الغنائي الخاص

" غوستاف فون غربهاوم"آراء املستشرق 
العربي وكانت قضية تصنيف الشعر  األدبإذ عرف بدراساتو الكثيرة عن  

الواقعية في مدى "الجاىمي ضمن أنواع أدبية معينة من مجاالت اىتمامو، ففي كتابو 
": العربي القديمالشعر 

"Die wiechkeitweite der Fruharabischen Dlchtung. 1937". 
فإذا حاول المرء ان يصنف القصيدة ضمن معايير : "تعرض لألمر إذ يقول 

ع في صراع بكل تأكيد فان الشعر الجاىمي قسيفانو  األوروبيأو أصناف األدب 
ه لم يتوقف عند ىذا الرأي، ولكن  .( )"شعر غنائي هيصنف شكميًا عمى أنّ  أنيمكن 

إذ رأى ان الشعر الجاىمي يمكن ان يحمل طابعًا دراميًا أكثر مما يحمل طابعًا 
نماذج شعرية توحي بأن اشعر الجاىمي يظير خصائص درامية  توقد ورد. ممحمياً 

. ( )ماخ في قصيدة لولمش أوردهأكثر مما ىي ممحمية من ذلك ما 
ان الشعر : "يقولفلي شعر ذو طبيعة غنائية؛ يؤكد ان الشعر الجاهلثم يعود  

ئيًا ذا طابع وصفي عالج عددًا محدودًا العربي الذي لم يتخذ أداة لمسياسة كان فنًا غنا
ولما كان الشعر وسيمة البدوي الوحيدة لمتعبير الرفيع عن . من الموضوعات التقميدية

لقصائد قمما ع ان ىذه اوم.. الروحية في أتم أوضاعيا  النفس، فقد تمثمت فيو حياتو

                                                 
إبراىيم السنجالوي، بين القصصية والغنائية دراسة مقارنة في  .ناصر عثمانة ود .د: ينظر ( )

العدد الخامس . مجمة جامعة دمشق. قديم وشعر الحرب العربيشعر الحرب االنجميزي ال
. 08 ، 988 عشر 

(2) Die wirklichkeitweite der Fruharabischen dichtung. Wien; 1937. p. 

202.           
. 89 -87  :لدين اليادياصالح : ديوان الشماخ، تحقيق وشرح: ينظر ( )
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اعتبار المست العواطف الصميمية واألحاسيس الطارئة في نفس الفرد، فال مفّر من 
. ( )"مدى بعيدإلى  الشعر القديم شعرًا وجدانياً 

في  هالشعر الجاىمي بالغنائية والوجدانية ما نقرأ و باوم ألن يسمنوالذي دعا غر
المعينة يساعد عمى لظواىر الطبيعية بعض المشاىد الخاصة أو ا أيرادان : "قولو
انما سيسرد  االفتخار بنفسو موىمًا أّنوإلى  الصفات التي يتخذىا الشاعر سبيالً  إبراز

ه ومساىمتو في صانِن حتمك ىي غايتو إذا تحدث عن جودة . الوقائع سردًا موضوعياً 
انتو فكل ىمو من ذكرىا إبراز مك .مغامرات الصيد الرياضية وحضوره مجالس الميو

ذا ذكر شرف منزلة محبوبتو   اإلشادةإلى  الجميمة فذلك سبيمواالجتماعية الرفيعة، وا 
ذا ذكر الصحراء المخوفة التي يجتازىا وحيدًا، ونبع الماء الميجور  بمآتيو الكثيرة، وا 

ذلك لكي نشيد لو جميعًا بفرط  فإنماابد الوحوش، أو إالّ الذي ال يقوى عمى بموغو 
. ( )"إقدامو

باوم رأيو بأن الشعر الجاىمي غنائي انطالقًا من اعتقاده بسيطرة نرر غرويب 
نفسو في إلى  الشاعر كان يمتفت أنّ من الواضح فالذاتية عمى القصيدة الجاىمية، 

مناسبات كثيرة، لكن ىذا ال يعني ان الشاعر يظل بعيدًا عن الموضوع الذي يتحدث 
يسردىا بطريقة واضحة  بموضوعات يأتي عنو، فيو ال يتحدث عن ذاتو فحسب، إنما

عن الذاتية بشكل واضح، فمثاًل وصف الناقة وحمار الوحش وبقرة الوحش في معمقة 
عالمة بارزة عمى اختفاء ذات الشاعر وحضور األشياء األخرى حصرًا لبيد، 

أو في استطراد . ( )جانب شيوع القصصية في شعر األيامإلى  ىذا. موضوعياً 
المحبوبة أو الممدوح كما في التشبيو الدائري الذي يحتوي عمى الشاعر بالحديث عن 

                                                 
.     :دراسات في األدب العربي. باومنغر ( )
.  6 -60 دراسات في األدب العربي، . باومنغر ( )
القصة العربية في : ، وينظر405-87  :عفيف عبد الرحمن. د. الشعر أيام العرب :ينظر ( )

. 86-85، 77-76 :عمي عبد الحميم محمود. د .العصر الجاىمي
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التي تغدو في التشبيو الدائري من أىم الظواىر المشتركة بين "المالمح القصصية 
ان ىذا التوجو القصصي في ىذا التشبيو . نماذجو المتعددة في العصر الجاىمي

ة الخرافية التي جسدتيا االىتمام بالحكاي يذكرنا باتجاه عام في الشعر الجاىمي ىو
ثور الوحشي ومطاردة الكالب لو، ال ةمشاىد متعددة في القصيدة الواحدة  لقّص 

صاحب ال تانو أو اتنو، وقصة القطاة التي يالحقيا وقصة الحمار الوحشي الم
. ( )"الصقر، وغير ذلك

" رودي بارت"آراء املستشرق 
. إسيام في توضيح أىم خصائص الشعر الجاىمي" رودي بارت"ولممستشرق 

حاول البحث عن تصنيف "  Die Arabische Literatur 1964"مقالتو  ففي
جانب إلى  إذا حاولنا ان نصنف الموضوعات التي توضع": لمشعر القديم، فقال

فإن الصفة الشيب والرحمة والمديح ضمن وحدة واحدة، : بعضيا بعضًا في القصيدة
عمى  -فالجدير بالمالحظة ان الشاعر. الغالبة عمى القصيدة ىي الصفة الغنائية

يضع نفسو في المقام األول، فالقصيدة تحمل  -الرغم من الموضوعات التي يصفيا
وتتعمق باألنا فيي غنائية أو وجدانية  Subjektiveطبيعة ذاتية 

Sentimentalashe  نما في األبيات فيي ليست غنائية في افتتاحيا وحسب، وا 
. ( )"التالية لالفتتاح مثل الرحمة ومشيد الصيد

ويبدو رأي بارت فيو كثير من النظرة العامة غير المتفحصة، ألنو يؤكد  
فإذا كانت الذاتية تتجسد في . الذاتية في كل شريحة من شرائح القصيدة الجاىمية

ر خَخ في الشرائح األُب " األنا"راجع يمكن ان يرى تفخر بالذات، فإن المرء يب وفي النسال
الطبيعة القصصية من الغنائية، إلى  لمقصيدة الجاىمية فمشيد الرحمة والصيد أقرب

                                                 
.  4 : در الرباعيعبد القا .د(. بحث)التشبيو الدائري في الشعر الجاىمي دراسة في الصورة  ( )

(2) Rudi Paret. Die arabische Literatur In Die Literaturen der welt 

Herausgegeben Von wolfgong Einsiedel. Zurich. 1964, pp. 65-66.                    
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ث الشاعر عن يفالجانب الغنائي يظير باىتًا وتراجع الذات يتجمى واضحًا في حد
.  ( )قصة ثور الوحش أو بقرة الوحش أو الحمار الوحشي أو القطاة وأي مشيد آخر

أثبات الغنائية في الشعر الجاىمي إذ لم يقتنع بوجود مشاىد " بارت"اول ويح 
ان الشعر العربي القديم لم يكن ": يقول قصصية أو درامية في الشعر الجاىمي، إذ

االتصال  إالّ إال في الظاىر، إذ ان الموضوعات ال تعني  Objektivموضوعيًا 
بتفخيم  اإلعجابىا يختفي إذ خمفشيئًا ضعيفًا،  إالّ بالذات وان الموضوعية ليست 

فقط في التشبييات الطويمة، مثل أوصاف الحيوان أو وصف البرق، فذات " األنا"
. ( )"الشاعر تتراجع لصالح الموضوع الذي يتحدث عنو الشاعر

 أمراً شعر العربي القديم واعتبارىا لبغياب الموضوعية عن ا" بارت"كيد أان ت 
فيل ىي غنائية، لكنو . ىات الطويمة التي يشير اليياىامشيًا صرفو عن دراسة التشبي

. جعميا شيئًا مقصودًا لذاتو
الموضوعية في الشعر إلى  المستشرق الوحيد الذي أشار" بارت"ولم يكن  

عمى أن العربي من حيث ىو شاعر ليس موضوعيًا ": "بروكممان"الجاىمي، فقد قال 
نما كالمي واقعي محض،  نّ تمامًا ليجد كفايتو في ف ه قبل كل شيء في يضع فنّ وا 

. ( )"خدمة فخره بنفسو واعتزازه بمجد قبيمتو

                                                 
. 79  :موسى ربابعة .د.. األنواع األدبية: ينظر ( )

(2) Rudi Paret: Die arabischi Literatur p. 66.                                                            
. 65: كارل بروكممان .تاريخ األدب العربي ( )
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آراء املستشرقة ريهاتا ياكوبي 
إذ كان ليا رأي يختمف كل األختالف عن آراء من تقدم من المستشرقين  

وتصفيا بشأن غنائية الشعر الجاىمي إذ قدمت دراستيا حول شعرية القصيدة العربية 
آراء غيرىا من المستشرقين، إذ ترى ليس بذلك خطى وىي تت. ( )يعمى أنيا نوع أدب

تحت أنواع أدبية مختمفة اعتمادًا عمى  الجاىمية القصيدة العربية إدراجمن الصعوبة 
عمى الغربية وأقامت دراستيا لمقصيدة عمى أّنيا نوع أدبي،  األدبية األنواعنظرية 

تدخل دائرة جديدة غير دائرة  طبيعة األسموب الذي تتضمنو القصيدة، وىي بيذا
ثالثة إلى  وقد قسمت األساليب في القصيدة الجاىمية دراسات المستشرقين قبميا،

. ( )وأسموب قصصي، وأسموب بالغي أسموب وصفي،: أنواع
تذكر من ف. يم رأييا بيذا التقسيمسمن نماذج شعرية لتق" ريناتا"وقد أفادت  

لنمطية التي تشكل مجموعة من األبيات، عالمات األسموب الوصفي تسمسل الجمل ا
بحيث كل بيت يحتوي عمى أوصاف جديدة لمموصوف؛ ووجدت ذلك في وصف 

: امرئ القيس لمحبوبتو
  هضيفٍ   بيُ   بيضاٌ   مهمهفٌ 

 

  يرا مض  مهووف  ضولسجسلِ  
 

  مّد و  دي عن ألبٍل و  قي
 

  جضظيٍر  ن ووِش وسيَر  طهلِ  
 

 روشٍ وسبٍد  سبِد روياِم وبس  ف
 

 وو   مّطلِ  هُ  ْ إإر  ي َجضَّض  
 

 وويٍع ُب غي رو  َن رلوَد وضومٍ 
 

  قجِو روجنخِف رو  مع لِ  بٍث أث 
 

 رومالإوى   ٌ  ه  ل غزير  درايُ 
 

 لِ يَس ى ومُ دريى وي  عنّ  يل رومَ  
 

 و غٍش وطبٍف  ضوسدبل  نّميٍ 
 

 (ٖ)رولقّي رو إّولِ   وِو نولضٍق  أ 
 

                                                 
(1) Renate Jacob: "Studien Zur" Poetik der altarabischen Qaside 1971.                   
(2) Renate Jacob: p. 209.                   

. 7 -5 محمد أبو الفضل إبراىيم، : القيس، تحقيقديوان امرئ  ( )
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 األدواتحكائي فيتمثل بالجمل القصيرة وغياب أما األسموب القصصي أو ال 
والقصصية متوافرة في  .البالغية، وان كانت ترد فيو بعض التشبييات المتناثرة

وقد قدمت مثاًل لذلك وصف  .وفي وصف الحيوان -األحيانفي بعض  -يبنسال
: زىير لمبقرة الوحشية، إذ يقول

 ووم  دي وغك رو بِن و ى يأ مم
 

  قمدِ  ر  لَّض جهضقهأوقد قمدور  
 

 وعضيور  مض  ن سضج بمض  خبم ض
 

  سمدِ   ض روغدُّد  نَ شِ  ْ وسضو  ورن يُ  
 

 وى بأ بجمض  ن ويرامض  ّإ راُ 
 

 دِ طَ صورن ج قد مض رولور ق   
 

 رو و  أجمض  يرِ وضجقإ ض  ن غ
 

  جظي روج َل  قمدِ  إن أجمضيأ   
 

  بيرٌ وجسضا  سّد وبس وبه 
 

 دِ َم  إوو إ بمض عجمض  ألش 
 

 وسّدْ  وأوق   بجمن و بجمض
 

 (ٔ)  ضيًر   ض وضيْ  دورنُن  يَقدِ  
 

 
فيما يتعمق باالسموب البالغي، فقد أشارت إلى التكرار والنداء والم األمر  أّما

وغير ذلك، ويتمّثل ىذا األسموب في الرسائل اليجائية، وفي المديح، وفي الحديث 
: لك نموذجيا من شعر النابغة حيث يقولعن الحّب والفراق في النسيب، وقّدمت لذ

 وم يي و ض ع يي عخيَّض  مبنٍ 
 

وقد جطقْ   طاًل عخيَّض راقضيع  
 

أقضيُع عوٍف و أوضوُل  بي ض 
 

وسوُه قيوٍد     ي  ن  سضدُع  
 

أ ضك ر يؤ  ل  طٌن وي   يًف 
 

وه  ن عدٍو  عل إوك غضوُع  
 

 أ ضك  قوٍل  خمِل روجلس  ضإٍو 
 

وقِّ روإي  و جضمُع ووم بأِ   ضل 
 

أ ضك  قوٍل وم ر ن اقووه 
 

 (ٕ)ووو   خ  وي لضعدّي روسور عُ  
 

                                                 
. 0  -8  : ديوانو ( )
. 5 -4 : ديوانو ( )
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أما من قال أو رأى بعد اخضاع الشعر الجاىمي لمتقسيمات الغربية لألنواع 
. األدبية فيما المستشرقان شولر وفاجنر

رأي املستشرق جرجيور شولر  -1
آراء الغربيين فيما يحض  عمىوقد جاء في مقالة لو أنو يرفض االعتماد 

ريناتا التي  هتما فعلإلى  مشيراً  -مختمفة ( )أدبيةأنواع إلى  تقسيم الشعر الجاىمي
ويرى ان الشعر العربي يجب ان يصنف ضمن إطاره  -أفادت من أراء اميل شتايجر

ان  ردواألج .الخاص بو، ألنو شعر يحتوي عمى خصوصية تميزه من الشعر الغربي
المدح واليجاء : ل النقاد العرب القدماء حسب الموضوعات، مثليصنف حسبما فع

. ( )والرثاء والوصف وغير ذلك

" نرفاج ايفالد"رأي املستشرق  -2
إذ يطرح مسألة تصنيف الشعر الجاىمي ضمن األنواع األدبية الغربية، في 

ألن الشعر الجاىمي بعيد عن مثل ىذا التصنيف، كما ان أنو أمر ال يجوز أبدًا، 
، لكنو ( )تعريفات مختمفة عبر تاريخيا الطويلفاىيم األنواع األدبية الغربية عرفت م

مة، الممح"اندراج الشعر الجاىمي تحت أي نوع من األنواع األدبية إلى  لم يشر
نما ىمّ  "الدراما، الغنائية ه إبراز بعض الجوانب القصصية ومن أىميا القصص وا 

. (4)ص الكتاب المقدسالخرافية المتصمة بعالم الحيوان وقص

                                                 
(1) Gregor Schoeler: Die Anwendung neuerer liteatuwissenschaftichen 

Methoden in der Arabistik, ZDMG 1977. p. 743.                                   
(2) Gregor Schoeler. P. 123.  
(3) Ewald Wagner: Grundzuge der klassischen arabischen Dichtung Bd I. 

Die altarabischen  Dichtung Darmstadt, wissenschaftliche 

Buchgeseellschaft: p. 161.  
(4) Ewald Wagner: p. 164- 170.  
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إن مسألة الشك في صحة القصص في الشعر الجاىمي ليس من السيل 
عامة وأنيم ال يريدون  إثباتو، إذ ان المستشرقين شكوا في الشعر الجاىمي بصورة

إلى  رافًا صريحًا بقدرة الشاعر الجاىمي عمى استخدام أسموب القصتعاالعتراف أ
. درجة عالية جداً 

أن الشعراء الجاىميين لم يأتوا بمواد " فاجنر"وصل إلييا والنتيجة التي ت
كات القصص، ال يممكون تكني فإنيمفي شعرىم  أوردوىا نْن في النادر، وا   إال قصصية

إلى  وأشار. التي قال بيا عدد غير قميل من المستشرقيناالنتحال فضاًل عن قضية 
في العصر األموي  -بعدكان بدائيًا لكنو تطور فيما  أن الحوار في العصر الجاىمي

. ( )-والعصر العباسي
وبذلك نأتي إلى نياية ىذا الفصل من الدراسة بعدما اطمعنا عمى آراء متنوعة 

وقد توخينا . ودراسات كثيرة ممؤىا اآلراء التي أفاض بيا طارحوىا من المستشرقين
ف العرض الموضوعي لتمك اآلراء والدراسات والمواقف، عمى أّننا سنجمي المواق

قضية الخيال في  وأوالىاالحقيقية ليؤالء من قضايا كثيرة تخص الشعر الجاىمي 
الشعر الجاىمي لما ليا من مساس قريب جدًا من روح الشاعر وشاعريتو، بل من 
الشعر العربي بجممتو، شعر أّمتنا ووجو تاريخنا الناضر المشرق الذي ظل يضيء 

ء، وذلك ما سيكون لنا مع بداية الفصل دروب محبيو من الباحثين والدارسين والعمما
. الثاني

                                                 
. 89 -88 عة، موسى رباب .د.. األنواع األدبية: ينظر ( )



 
 
 
 
 

الفصن الثانٌ  
 املستشرقني آراء عمِ واملراجعات الردود

 الجاهمي الشعر في الخياؿ قضية: األكؿ المبحث 
 الجاهمي الشعر في األدبية األنكاع :الثاني المبحث 
 الجاهمية القصيدة في المكضكع كحدة :الثالث المبحث 
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توطئة 

نأتي في ىذا الفصل من الدراسة لمرّد عمى ما جاء في دراسات 
وقد . المستشرقين وآرائيم التي استعرضت في مباحث الفصل األول السبعة

: آثرنا أن يكون في ثالثة مباحث؛ وبالشكل اآلتي
. قضية الخيال في الشعر العربي -1
 .األنواع األدبية في الشعر العربي -2
 .يدة الجاىميةوحدة الموضوع في القص -3

وقدر ما  اإلمكانوقد توخينا األمانة العممية في ردودنا جميعيا قدر 
بو الدراسات المساعدة في ىذا الصدد سواء ما جاء في دراسات  أسعفنا

 لمية، أو ما جاء في الدراسات العربيةالمستشرقين ممن أتصف بالمنيجية الع
قّدم فييا مؤّلفوىا من الرأي بشأن كّل  والمتصدرة بالمسان العربي وما حاول أ

. طبيعة من تمك الدراسات المعنية بيذه المباحث
  

 



 
 
 

 
 
 
 

 األوه املبخث

 اجلايمٌ عرـالش يف اهــاخلٌ َــقطٌ
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توطئة 

يكون  فقد ال، لمخيال في الشعر العربي مساحتو الفنية في مخيمة الشاعر
فيصطاد منيا  ،شاعر الذي تسرح فيو افكاره وصورهلم يتسم بخيال ال ما  الشعر شعراً 

أوابد أفكاره ليضمنيا لوحاتو الفنية فيما يرسم لقصائده وشعره من مقاطع وألوان فنية 
طبيعة صامتة  االشياء من حولو من بشر أو حيوان أوتظير معالجتو وتفاعالتو مع 

. أو طبيعة ناطقة
عري الذي يتكىء عمى فخاصية الخيال شىء حتمي يرافق عممية االبداع الش

فكان لمدارسين والنّقاد أو ، ابعد آفاقوإلى  ولقد جنح الشعر بالخيال ،نشاط المخيمة
ن كانت  -ن مفيوم ذلك الخياللمعرفة او تقنيذلك الجنوح  الفالسفة أن يتوقفوا عند وا 

و التخييل ينا مفاىيم الخيال أولو استجل -المفظة التي استعممت ىي التخييل ال الخيال
 ،عند ابن سينا قد حدد ذلك المفيوم (ٔ)عند الفالسفة والنقاد نجد أن بعض الدارسين

لمنطق وعميو كان ارتباط الشعر با، مخاطبة الغيرإلى  في أن الكالم المخّيل موّجو
والخطابة ، الغير ويعتمد عمى المقدمات المقبولة عند العمماء إقناعفالجدل يراد بو .

والشعر يراد بو ، يراد بيا إقناع الغير وتعتمد عمى المقدمات المقبولة عند الجميور
يفيم المحاكاة عمى أنيا تقميد بل  بن سينا الاإن  .إيقاع المعاني في نفوس السامعين

تخزن تودع الصور الّحية والمخيمة ىي مس، ن المعاني لممخيمةمىي تصوير معنى 
ارتسمت في  فإذا ،النزوعيةىا متصمة بالقوة نّ أو ،الصور التي يؤدّييا الحّس والفكر

. اليروب منيا أوطمبيا إلى  المخيمة صورة محبوبة او مكروىة نشطت تمك القوة
                                                 

تاريخ النقد : وينظر. ٓٙٔ-٘٘ٔ: عاطف جودت نصر. د: الخيال مفيوماتو ووظائفو: ينظر (ٔ)
والصورة الفنية في التراث البالغي والنقدي عند  ٕٛٔ: عباس إحسان. األدبي عند العرب

 .٘ٙ: جابر عصفور. العرب
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الن ، لتصديقخارج عن ا أمرالتخييل  إنّ فضال عن ذلك يرى ابن سينا 
نفسو من  ما لمكالمإلى  عمى حين أن التخييل يرجع، التصديق مطابقة الكالم لمواقع

ومما ، أي ان التصديقات والتخيالت بمنزلة المادة والصورة، ىيأة تحدث انفعااًل ما
. (ٔ)يترتب عميو أّن حقيقة الشعر الذاتية ليست في مادة المعاني بل في صورىا

د الفيمسوف الكندي إذ أطمق عمى قوة التخيل القوة وجاء ذكر التخييل عن
بدالالتيا وجاءت عند ابن قتيبة  (ٕ)المصّورة إذ أنيا تجد ما ال تجده الحواس البّتة

عمى انو  المغوية النفسية فيما يروى عن العرب من أشعار تتحدث عن عزيف الجن؟
التخييل وعّده من وىناك من الفالسفة الفارابي الذي ربط الشعر ب (ٖ)ن التخيالتم

نو عممية  ابرز األسس الفنية والنفسية التي تحدد جوىر الشعر وطبيعتو وميمتو وا 
. (ٗ)أثارة القوة المتخيمة لدى المتمقيإلى  تخييمية تتم في مخيمة الشاعر وترمي

 آراءعن الخيال ومفيوماتو  لمرد عمى  في ىذا المبحث بعدما قدمنا شيئاً  نأتي
لدراسة  الذين تصدوا، نروريناتا وفاجىاينر  :أمثاللمان من ستشرقين األبعض الم

 ،وىي قضية الخيال في الشعر الجاىمي، قضية خطيرة من قضايا الشعر العربي
 .آراؤىم في مبحث متقدم من الفصل األّولوالذين ُعرضت 

بسطحية الخيال قائٍل  آراء ىؤالء في ىذه المسألة الخطيرة فمن وقد رأينا تفاوت
ومنيم من قال  ،ومنيم من نفى الخيال عن ىذا الشعر نفيًا مطمقا، الجاىميالشعري 

أن يصدر  غريبالليس ب و أمرٌ وه .بوجود أمثمة قميمة عن الخيال في الشعر الجاىمي
وقت قريب يعدون الشعر ا إلى وألنيم ظلّ ، عن ىؤالء المستشرقين تمك المواقف واآلراء

                                                 
 ٘٘ٔ: الخيال مفيوماتو ووظائفو: ينظر (ٔ)
 ٚٙٔ/ٔ: لكندي الفمسفيةرسائل ا (ٕ)
 .ٖٕٗ: نقد الشعر. ٙٔ: عيار الشعر: و ينظر ٚٛ: تأويل مشكل القرآن: ينظر (ٖ)
رسالة )العشر الطوال وينظر الخيال الشعري في القصائد  .٘ٛ –ٖٛ: إحصاء العموم: ينظر (ٗ)

 .من مفاىيم الخيال والتخيل لالستزادة ٜٔ –٘(: دكتوراه
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لعصر من نيا عمى حياة العرب في ذلك ايتعرفون م، العربي مادة وثائقية فحسب
، من فنون القول ولو أصولو وأشكالو ومدخالتو (ٔ)ه فنّ نّ دون أن ينظروا إليو عمى ا

وأّن من قالو من الشعراء ليم نفوس طابت بنظمو وترّققت في أحاسيسيا متفاعمة مع 
. خياالت أفكارىا وموضوعاتيا

" رودو كناكيس" آراء
ن كان يرى  (ٕ)م نفي الخيال عن الشعر الجاىميعدإلى  كان يميل في رأيو وا 

عمى خالف المستشرقين األلمان اآلخرين الذين  ،بسطحية تعامل الشعراء مع الطبيعة
اتخذوا من الشعر الجاىمي أدلة ووثائق لمتعرف عمى طبيعة الحياة العربية في ذلك 

إلى مصدر معموماتي فتحول الشعر لدييم من حيث ىو فن ،العصر " اقام وقد .ّّ
شعر  عمى ماقام بدراستو من نصوص أدبية أختارىا من أعتماداً رأيو " يسكرودو كنا

الدراسة في الفصل ت فيو فاعمية الخيال الخالق وكما أوضحتو الخنساء الذي تجلّ 
. األول

" هاينرش"آراء : ثانيًا
أثارىا المستشرق الشعر الجاىمي عمى قضية  خيال عنرأيو بنفي ال أقامالذي 

في دراسة خصائص الشعر " الشعر العربي والشعرية اليونانية"في كتابو  "اليسكيكوف"
األمر الذي ، قد وصف التفكير العربي بالتشتت والتناثر"وكان كوفاليسكي ، العربي
كما ثبت في المبحث  -(ٖ)"لوصف الشعر الجاىمي بالتفكك والتجّزؤ "ىاينريش"دعا 

. أي عدم وحدة القصيدة الجاىمية -الخاص

                                                 
 .ٚٛ٘-ٚ٘٘ (بحث)موسى ربابعة . د...........شعر الجاىميقضية الخيال في ال: ينظر (ٔ)

(2)
 Rodokanakis. p.19. 

(3)
 Volfhart Heinrichs: p. 21. 
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الشعر الجاىمي ىي تيمة فييا كثير من إلى  إن ىذه التيمة التي وّجيت
، في كثير من األحيان فالقصيدة الجاىمية استطاعت أن تقّدم مزيجًا متالئماً ، المبالغة

إذ ينتظم  ،آخر في القصيدة يبدو انتقااًل ُمبرراً إلى  فانتقال الشاعر من موضوع
في   )ٔ)وبوجود نواٍة لموحدة العضوية، ناميياالقصيدة خيط نفسي يكشف عن ترابطيا وت

وىناك من سمى  ،بعض قصائد الشعر الجاىمي وبخاصة في معّمقتي لبيد وطرفة
. )ٕ)وحدة القصيدة الجاىمية بالوحدة البنائية
 ،التي يصفيا ويتحدث عنيا بالتفصيل لألشياءفالشاعر الجاىمي متتبع دقيق 

ذا  وىذا كمو يجعل األشياء التي الوصف، عن الذئب فّصل فيو القول و تحدثوا 
لبيد كالذي نقرؤه في معمقة ، يتحدث عنيا الشاعر متصمة بذاتو وغير منفصمة عنو

ىما رسمًا ينسجم ترصوإذ استطاع رسم ، في شريحة األتان أو شريحة البقرة الوحشية
نما ،مع ذاتو وموقفو النفسي من دون أن يعّبر عن ذاتو تعبيرًا مباشراً  ذاتو  تتوار وا 

: ، فمن ذلك قولو في صورة األتانخمفيما
ربيها ككًدا يها     ك  يٍمً  ي كى ىحٍق  ألحقى  ألى ي   طردي الفألكًؿ كضى

 

دىقى ااكاـً ي  ٍسألى ه    يمك بها ألى
 

 ب  عص انيها كًكألا يهارا  دٍ  
 

فيها  آرا يها    بأأًلزًَّة الثَّمبيكق  ربأي فك ىها   ىٍفزى ال ىرا ًق  خكى
 

مىخا  ي ادل ً ٌس ن إذ  ا  ى
 

زآ فطاؿى ص ا ي ي كص ا يها    ى
 

يىا بأ رر ا إلل ذم ً رٌةو   ر ى
 

ك  ًصد و  حي صًر   و إبرا يهان ي ألى
 

قٍ   كر ل دكابررا ال َّفىا كسىه َّ ى
 

ا ًؼ  ٍك يها كً ها يها  ال صى  ر ح ي
 

  ط ري ًظ ل ي ً ٍبطنا فسىنىازعا 
 

 اكديخافً  يٍشيم و  يشىقُّ ًضرا ي  
 

                                                 
 .ٜ٘ٔ-ٙٗٔ: قضايا النقد األدبي المعاصر: ينظر (ٔ)

 .ٗٚٔ: ريتا عوض: بنية القصيدة الجاىمية: ينظر (ٕ)



 / قضية اخليال يف الشعر اجلاهلي/ املبحث األول/ الفصل الثاني
 

ُُُ 

ٍرفى و  قٍ  ى  ش كل و  يؿً   بناًبًق عى
 

 كدخاف نارو  اط و    نا يها 
 

 فى ضل ك َّد ىها ككانق عادةه 
 

  ن  إذا ري عرَّدق إ دا يها 
 

دَّعا    ى  يكرىةن  يس اكرًان  ي  يها   فسىك ىطا عيرضى الٌ ًرمِّ كصى
 

ٍ طى ال راًع  يظمُّهاـى  فكف ن كى  ألي
 

رَّعي  اب و كؽ   ا يها ن   يصى
(ُ) 

 

 
فان كانت تمك المحبوبة قد قطعت وصميا وىجرت أماكن األنس التي كان 

ناقتو إلى  غدويو يحياىا الشاعر مع األىل واألحبة فحريُّ بو أن يترك تمك االطالل
رحمة عمى ناقة معتادة السفر النفس بتمك التسرية ل، ليقطع ىو االخر ذلك الوصل

عتياد الشاعر نفسو عميو وطول صبره وأناتو بالحمم ا ذلك االعتياد إال وما ،الطويل
لو بما يمقي عمييا من صفات القوة  عون والمجاممة والمداراة وكانت ناقتو خير

واالذعان وانيا لتغدو مسرعة مثل سحابة أىرقت ماءىا بصورة مذىمة ثم ينتقل في 
المبن وقد تشبيييا بصورة حمار الوحش الذي يغدو مع إتانو ذات األضرع المميئة ب

 ،أصابو الكدم والعض في دفع حمر الوحش عنيا حممت لفحل شديد الغيرة عمييا وقد
. اموارد المياه لتنيل منوإلى  اوراح بو

صورة حيوان إلى  يكتفي لبيد بصورة  حمار الوحش شبييا لناقتو بل ينقمنا وال
 أصابياالتي وىي البقرة الوحشية المسبوعة  أال، لنائب قد حل بو آخر يجري مسرعاً 

:  فيقول ،فراحت تغدو وليى عّميا تجده حياً  ،السبع بقتل ولدىا وافتراسو
  فسمؾ  ـ كألش  ه   بكع ه 

 

ذىلٍق كراد  ي الصكار ً كا يها   خى
 

                                                 
الحمار في : االحقب. حممت: وسقت. أي اشرق طبياىا بالمبن: مممع. ٖٚٓ -ٖٗٓ: ديوانو (ٔ)

. اكتفى بالرطب من الماء: جرآ .من الخدش العنيف: المستحج. وركيو بياض او في خاصرتو
. تأّخرت: نبات غّض عّردت: نابت عرفج. خمطت: غمثت. ىبت عمييا ريح الشمال: مشمولة
 .جمع قائم: القيام. القصب: ليراعا. النير الصغير: السري
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 خن ااي ضٌ يًق اللر رى فمـ سًرـٍ 
 

 عيرضى الشحاًئؽ طكفيها كبيلا يها 
 

 ل ييىفَّرو  هدو سىنازىعى ًشٍمكوي 
 

  ه ؿُّ طيا يها    ٍبشي ككاً قي  
 

 صادٍففى  نها ً رَّةن فأصٍبنىها
 

 إفَّ ال نا ا   سط شي ً ها يها 
 

  بؿى كاكؼه  ف د   و باسٍق ك 
 

  يرًكم الخ اًئؿى دائ ان س  ا يها 
 

  يمك طر ح ى  سنها  سكاسره 
 

 في ل م و كفرى الن كـى   ا يها 
 

 ص ن  اًلصان  يسنَّبذان سى ساؼي  
 

  ااو  ى  ؿي ري ا يهابي كًق  ف 
 

 في ك ً  الظ ـ  ن رةن  كسيضياي 
 

 ك  انً  البألرمِّ  يؿَّ ًنظا يها 
 

 ألسل إذا انألى ىر الظ ـي ك  فرقٍ 
 

 بكىرٍق سزؿُّ عف الٌثرل  ز  يها 
 

يىائدو  ًمهىٍق سردد في نهاًا صي  عى
 

  ىبيان سؤا ان كاً  ن  ٌ ا يها 
 

 ألسل إذا  ئ ىٍق ك  ألؽى ألاًلؽه 
 

 ـ  يبمً  إرضاعيها كفًطا يهاؿ 
 

 فىسىك َّ ىٍق رزَّ ا ن ًس فىراعىها
 

 عف ظهًر   قو كا ن سي  ىحىا يها 
 

 فىلىدٍق ك  الفر  ًف سأل قي  نَّ 
 

  كلل ال خافىً  خمفيها ك  ا يها 
 

 ألٌسل إذا  ًئسى الرُّ اةي ك ر مكا
 

ا يها    يٍضفان دىاكً فى  اًف ن  ٍعصى
 

ٍدًر َّ ه فىمىأًلٍحفى كاع  سكرٍق لها  ى
 

 كالٌ  هًرٌ ً  ألدُّرا كس ا يها 
 

 لسذي درفَّ ك  حنىٍق إٍف لـ سىذدٍ 
 

َـّ  ف الألسكًؼ أًل ا يها    ٍف  د أًل
 

قٍ  رِّ ى  فسىحىصدَّقى  نها ك ىاًق فىضي
 

ا يها  بدـو ك كًدرى في ال كًر  يخى
(ُ) 

 

                                                 
قطيع : الصوار. المتقدمة: اليادية. أصابيا السبع بولدىا: مسبوعة .ٕٖٔ-ٖٚٓ: ديوانو (ٔ)

 .االرض= =أديم: العفر. االرض الصمبة: الشقائق. لم يبرح: لم يرم. ولد البقرة: الغرير. البقر
طريفة . االنصياب: السجم. القطر: الواكف. الرمادإلى  المون المائل: الغبس. االبيض: القيد
الكثيب : النقاء. الدخول: االجتياف. التغطية والستر: الكفر. عنقياى إل خط من ذنبيا: المتن

انيمكت في : عميت. القوائم: االزالم. الدّرة: الجمانة. الرمل غير المتماسك: الييام. من الرمل
الصوت : الرز. الضرع الممتمىء: حالق. االخالق: االسحاق. موضع: صعائد. الضجر
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سطحي او  مرأفتشبييات الشاعر لناقتو بتمك البقرة المسبوعة ليس مجرد 
نما ىو أمر عضوي مرتبط بسياق القصيدة العام والحيوان يشكل جزءًا ، خارجي وا 

ليست بقرة وحشية  -ىا ىنا -ساسيًا من جزئيات تعامل الشاعر مع الطبيعة فالبقرةأ
نما يتغمغل الشاعر  جامدا،أمينًا وشكميا نقال ييتم الشاعر بنقل خطواتيا وحركاتيا  وا 

، يتنازع البقرة ىاجسان متناقضان ذإ دانيا ويقربيا من عالمو،ويصور وج في نفسيتيا
وىاجس الحياة الذي تحمم بو وىي تدافع عن ، ىاجس الموت الذي خبرتو بموت ابنيا

. نفسيا عندما داىمتيا الكالب
فيو لبيد لتمك البقرة الوحشية والذي  أطالإن ىذا الوصف المسيب الذي 

ىو إال تعبير غامض  ما، وبين البقرة الوحشية العالقة الحميمية بين الشاعروضح ي
في نفس الشاعر عن تجربة الصراع في عالمو المادي بين األحياء والقدر المحّتم 

الذي  اإلنسانىو رمز ، سّمط عميو وضياع الحبيب والتشرد في أثر ذلك الضياعمال
 لسيو عميو توانّصبيعدو وراء نفسو في ظممة الحياة وقد أحاطت بو المصائب 

 .)ٔ(القدر
حضور الخيال الفاعل في إلى  ولمشعراء الجاىميين شعر كثير يشير بوضوح

إنما يدل عمى يستنطقيا فالشاعر عندما يجري حوارًا مع الناقة او ، القصيدة الجاىمية
أن  اإلدراكعمق التفاعل بين الشاعر والشيء الذي يتحدث عنو وىو يدرك كل 

يضًا وىو يشاطره ذلك كمو فيو تفاعل أ أحاسيسوولو مشاعره  -الناقة -الطرف اآلخر
ه مدى تعاممو يبرز الشاعر في ،الشاعر والموضوع  الذي يتحدث عنو بين ذات

                                                                                                                                            

: اعصاميا. اليبس: القفل .المعّممة: الدواجن. خية االذانالمستر: الغضف من الكالب. الخفي
 .اسماء كالب: امخكساب وس. القرون: المدرية .بطونيا: أعصاميا .عطف: عكر. بطونيا

-ٕٕٙ: في النص الشعري العربي مقاربات منيجية .ٜٕٙ/ٕ: موسوعة الشعر العربي: ينظر (ٔ)
فن الوصف  .ٜٔ-ٙٚ: عر الجاىميالرؤى المقنعة نحو منيج بنيوي في دراسة الش .ٜٕٕ

 .ٖٖ-ٖٔ: وتطوره في الشعر العربي
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 األمرويسوقنا   (ٔ)تعني عجز خيال الشاعر لكن عنايتو تمك ال ،وعنايتو بالتفصيالت
 حاسيسياأ إياىالمتوقف عند ناقة المثقب العبدي التي يبرز لنا مشاعرىا ومشاطرتو 

: يقولبات يزعجيا ويخمش بيا، ف -ىّراً  -وىي تعدو بو مسرعة بال ىوادة كأن جنيباً 
 فبقُّ كباسٍق بالسنكف  نا سي 

 

 كباق عم ها صفنسي ك سكديرا 
 

 ك  ضٍق، ك ا   ضبق ع ني، فيرُّ ق
 

 عمل الثفناق كال راًف ر كديرا 
 

ًن بان    ىرزًرا عند  ىيحدً  كأف  ى
 

 ق ك ري ديراسراكدو عف نىفسً  
 

 سىهاىلؾي ً ن ي في الن اًا سىهىالكان 
 

افى كركديراسىؽ   اذيؼى إألدل ال كًف ألى
 

ـي سىرس يفىنىٍهنىٍهقي ً نها ك  ال ناً 
 

ب يزااى شىٌسل    يرىدُّ عنكديرا 
(ِ) 

 

 
منيا صاحبًا ورفيقًا دائمًا ألسفاره ابن مقبل الذي اتخذ  عن ناقةو ما نقرؤه أ

إذ كانت زوجة أبيو وقد  اإلسالمزوجو التي فرق بينيما  -ده الدىماءوترحالو بعد فق
كثيرًا  وظل يشاطرىا مشاعرىا وأحاسيسيا وقد سرح بو الخيال -تزوجيا من بعد وفاتو
 اآلتيةوذلك الذي نتابعو معو في لوحتو  .رًا مشاعر كثيرة عنيامع تمك الناقة مظو

: التي رسميا لناقتو حيث يقول
زازى   النىفس ذاق بيرا  و  فكمٍِّؼ ألى

 

 إذا الخرؽي بالي ًس الًيساًؽ سٌخ   
 

ٍش ان  يكاًشكان   ً ف ال ييحباًق اليىٍدكى  ى
 

 إذا طيُّ ًنٍ يىٍ هاى عف الرَّألًؿ  ٍفضى  
 

ٍق بباق الب ًق ألسَّل سألمَّمقٍ   ايًن خى
 

م   ٍق    الرَّكًق الذم  ىد سىألَّ  فىراألى
 

 دا ىدٍق كالفن ًؽ ال  سش ر إذا غى 
 

ا فسىنىارل عف ً نافو فأٍر ى     ى ى
 

 إذا ال مك اقي بال ي يكًح لىًح نها
 

 كٍ كزى   ىحىٍسهفى كأ ان ً ف ذيعاؼو  
 

ٍ  ى الطىر ًؽ سى ى َّ قٍ  هىٍق كى ألاحى الٌطر ًؽ ًعزَّةن  فٍ     إذا ك َّ  س ٌه  صى
 

                                                 
 .ٗٙ٘: ربابعة .د. قضية الخيال في الشعر الجاىمي: ينظر (ٔ)
 .مماثمةفي قصيدة  ٖ٘-ٕٙ: وينظر لو. ٜٜ -ٜٓ: ديوانو (ٕ)
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 ككأنى اكاأل زيرا عف ًضٍلًنها، 
 

ٍيكى  سحاًدعيًني كفِّي ً ف الفىٍرطً     و
 

اًئها  كأف بها ش طان ه ً ف نى ى
 

ٍ هى    إذا  صبألٍق دٍفحىااى بال شي عى
 

ًب سها ٍكن ي الكدرااي باسىٍق  ى  إذا ال ى
 

ناألان ككىٍمك خى  نا   ٍق ب ي اعو  ى
 

ًؼ ر  ى ي    ىدٍق كاليبادم ال نصِّ
 

 (ُ)إذا  ا  شل في عًطًفً  كسخ َّ  
 

 
وىا، وتشارك صاحبيا في سيره وكأنيا عارفة فيي ناقة تسارع النوق في عدْ 

فيو بمفاوز ذلك الطريق الذي تسمكو معو، فغدت من سرعتيا كأن جنونًا أصابيا، 
يؤطَّر أواصر عالقتو بناقتو فيما يضفي عمى لوحتو الفنية من خمجات ناقتو 

. وأحاسيسيا وما يضرىا او يزعجيا
ية اخرى لطيٍف زاره من نراه يقدم لوحة فنإذ ، وليس ذلك حسب ابن مقبل

ه وقد باتت مؤرقًة كما مثل كانت مسَّيدةً محبوبتو ولم يكن معو إاّل رحمو وناقتو التي 
: فيقول ،بات صاحبيا

     ا  ن ق في فضاا ا رض  ك طىر ىقٍ 

   رم ك  ر  كاًد الٌرألؿ  ف  ىكىفً  
 

   دُّ الألرَّ ً رَّسهاكعنف   و 
 

طم حو كركًف الرٍَّعًف ـً   رؼ و فً ألى ضى  ف ألى
 

                                                 
المشي . صارسرابا: تخيل. القوة: البراية. اليم والوجع: حزاز النفس .ٕٕٔ-ٕٛٓ: ديوانو (ٔ)

الفحل المكرم من االبل ال ُيركب : الفنيق. بسبب ىزال الناقة: أفضل النسع. الَسريع: اشكالمو
ّنما يودع لمفحمة من سان البعير الناقة إذا : السَّنان. الحسن السمين: المستشير. وال ييان وا 

التي الّنوق : الُممويات بالمسوح. أسرع في عْدوه: أرقل. ىادّ فِ عارضيا وطردىا حتى ينَّوخيا ليس
: عنيتُقاد. ر انقيادىا وذلك لنشاطياعْس : ِضْغُنيا. لسرعتيا (ما تغّطى بو)تطير مسوحيا 

الشمس : الجوناء. الّسريعة: العييل. السرعة: الّنجاء. رط أي السرعةفتجاذبني وتدافعني من ال
لى إ نسبة: العبادي. االرض ال أحد فييا: الجعجاع. ووصفيا بالكدراء السودادىا عند المغيب

الذي : المنصَّف رأسو. بالحيرة االِعباد وىم قوم من قبائل شتى اجتمعوا عمى النصرانية ونزلو
 .جاِنُبو: ِعْطف الّرجل. لّفو بالنصيف وىو الخمار
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ـي طكران ك أل انان  ؤرِّ يها  سنا
 

 (ُ)باًق بًرٍشًح النَّ دةى الكًسفً صكقي الذٌ  
 

 
 تومما يدل عمى مدى ارتباط الشاعر بناقتو ومن َثمَّ فإّنو يدّل عمى طول معانا

نيا  -ىناىا -وىو يراىا، وظممة حياتو بعد فراق زوجو في ناقتو التي يصفيا بالدّل وا 
كانت رفيقة دربو أبدًا تتحمل معو مشاق  انوال (ٕ)تمل حتى طنين الذبابتح منعَّمة ال

السفر وطول طريق رحالتو التي يرتحل فييا عّمو يصل الدىماء،فكانت ناقتو تيون 
 :عميو طول الدرب إذ يقول

  ؿى الٌشكؽى  ٌني ًعرً سه  يريحه كا سح
 

 (ّ)سىخاؿي باً زرا بالمٌ ؿ   نيكنا 
 

 
رفيقة سفره  -كان البن مقبل مع ناقتو العبدي شيئًا ُيماثل ما وقد قرأنا لممثّقب

 ،ظيار أحاسيسيا ومشاعرىا في أسفاره البعيدةمن حديثو إلييا واستنطاقيا وا   -وأنيسو
 إذ -الشاعر وناقتو -رحمة العذاب التي يعيشيا االثنانإلى  وفييا أشارات واضحة

 :جعل ذاتو تتوّحد معيا،حيث يقولي بل، نجد المثقب ال يتخذ ناقتو وسيمة لمرحيل فقط
ميها بم ؿو   إذا  ا   قي  رألى

 

 سأكَّوي آر ى الٌر ًؿ الألز فً  
 

 سحكؿي إذا  ذىرٍ قي لها كخ ني
 

  رذا ًد ن ي  بدان كًد ني 
 

  كؿَّ الدَّرًر ألؿُّ كارسألاؿي 
 

 (ْ)  ا  يبحي عميَّ ك ا  ح ني 
 

 

                                                 
 .ٜٖٓ: ديوانو (ٔ)
 .ٙٙ-٘ٙ: براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل: ينظر (ٕ)
. النشاط: الباغز. الصمبة: الناقة: العرمس. ٖٕٖ: ديوانو (ٖ)
. ٜٛٔ-ٜٗٔ: ديوانو (ٗ)
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ال عن الشعر الجاىمي راح غياب الخي"شنرىاي"ومن اجل ان يعمل المستشرق 
إن "فيقول ، الذي يعود إليو غياب الخيال عن ىذا الشعر األساسييبحث عن السبب 

فالمرء  ...حل ىذه االشكالية يمكن ان يتم من خالل المناىج المقارنة وطروحاتيا
 -ربابعة .كما يذكر د -وىذا الرأي )ٔ)"يقارن ذلك مع بدايات الشعر اليوناني القديم

أدوات لنفي الخيال عن الشعر الجاىمي  "شنرىاي"المستشرق  ورًا اتخذىايبرز أم
وتبرير نفيو ذلك فالمقارنة تمك التي يقصدىا اليمكن أْن تكون وسيمًة الثبات الخيال 

في الشعر اليوناني ونفيو عن الشعر الجاىمي فإذا كان يؤمن بوجود الخيال في 
وىو يعتمد عمى مقولة ليا . الجاىمي الشعر اليوناني القديم فإنو ينفيو عن الشعر

وىي أْن غياب االساطير وااللغاز عن الشعر الجاىمي يعني غياب الخيال  أىميتيا؛
لكن ىناك من الدراسات الكثيرة التي حاولت الكشف عن استخدام الشعراء  .(ٕ)عنو

؛ ومن تمك االمثمة انب االسطورية والرمزية في شعرىمالجاىميين لبعض الجو
الثور الوحشي او البقرة  حمار الوحش او ؛ر المتعمقة بمشبيات الناقةألساطيا

أو األساطير المتَعمَّقة بالنجوم والكواكب  ،لقمان بن عاد أسطورةأو بقايا  ،الوحشية
 وما ،بحركة الشمس وبين المرأة والشمس لة الظعنحبربط ر

 

                                                 
(1)

 Heinrichs.p.44. 
 .٘ٙ٘(: البحث. .....)قضية الخيال في الشعر الجاىمي: ينظر (ٕ)
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. (ٔ)األسطوريةالقمر والزىرة والثريا من بعض الدالالت إلى  نسب
إلى  يشير إذكثيرة السيما في معّمقتو  أسطورية إشاراتوجاء في شعر النابغة 

جاء في شعره عن حديث الحية والفأس وىي  ما أو (ٕ)لقمان الحكيمسور نُلبد آخر 
لعدم وفاء بني مرَّة  وقد ضرب بيا مثالً  ،عيد لو ىورات أمثال العرب فيمن المن مش

: إذ يقول ،فيم عميو وعمى قوموارىم وتحالثويعاتبيم فييا عمى استئ
ـي   ٍلًف  نه ني  ٍلحل  ف ذكم الضَّ صبألٍق سشكك ً ف الك ًد  اًررىٍو  ك ا  كا 

فا ً ف ألم ًفهاك ا   لح ٍق ذاقي الصَّ
 

ك ا انفكٍَّق ا  ثاؿي في الٌناًس  ائرًة  
  دعكؾ لميحًؿ كاف ان  :فحالٍق ل 

 

 باًدرو ك  سىلش ىنَّي  نؾى بالظُّمـً  
 

 اثحىها بالٌمً  أل فى سراض افىك
 

 ً بان كظاًررو فكانٍق سىد ً  ال اؿى  
 

َـّ   ا سىكفَّل اليىٍحؿى إٌ    مَّ ي فم
 

ارىٍق بً  نفسه عف الألؽِّ  اًئرو   ك ى
 

نَّ ن سىذ  كَّر  ىٌنل   يؿي الٌم ي  ي
 

 ف يصبحى  ذا  اؿو  كى ٍحسيؿى كاًسرو 
 

الى ي   فمٌ ا ر ل  ٍف ثى َّرى الٌم ي  ى
 

فاً روك    ثؿَّ  ك كدان ك ىدَّ  ى
 

  كق عمل فىأًس  يأًلدُّ  يرابهىا
 

  يذكَّرةو  ف ال يىاكًؿ باًسرو 
 

أٍلرو  يشى َّدو   فحاـ لها ً ف فكًؽ  ي
 

 ًل حيسمىها  ك سيخًطلاى الكؼَّ باًدرو 
 

ٍرب ى فأً  ً   فمٌ ا ك ارا الٌم ي ضى
 

ٍ فه   سيلى َّضي ناًظرو   كلًمبرِّ عى
 

                                                 
-٘ٓٔ: الصورة الفنية في الشعر الجاىمي نصرت عبد الرحمن: عمى سبيل المثال: ينظر (ٔ)

-ٖٕٔ :الصورة في الشعر العربي حتى نياية القرن الثاني اليجري عمي البطل ٔٚٔ
. المطرفي الشعر الجاىمي ٕٔٔ-ٖٙ: عبد الجبار المطمبي. والنقد األدبمقاالت في ٚ٘ٔ

مصطفى عبد الشافي . الشعر الجاىمي تفسير اسطوري ٗٚٔ-ٚٗٔ: أنور أبو سويمم
 .ٖٔٔ-ٜٚ: محمود سميم الحوت. ومابعدىا في طريق الميثولوجيا عند العرب ٔٛ: الشوري

التفسير االسطوري . ٕٙٔ-٘ٔٔ(: بحث)أحمدكمال زكي . مالتفسير االسطوري لمشعر القدي
 .ٓٗٔ-ٕٚٔ(: بحث)ابراىيم عبد الرحمن . لمشعر الجاىمي

 .ٙٔ: ديوانو: ينظر (ٕ)
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 ًلي ن يًؿ اهللى ب نناسيا: فحاؿ
 

الىنىا  ك سين زم ليى آًخرو   عمل  ى
 

    فى الٌمً   فيؿي إنًَّني :فحالقٍ 
 

 ر  سيؾى  ىٍ أليكران    نيؾ فا روً  
 

  بل لي  ىٍبره   زىاؿي  يحاًبمي
 

 (ُ)كضرب ي فأسو فكؽى ر  ي فاً رو 
 

 
غير بسيطة عن  ما في ما يتعمق بالرمزية في الشعر الجاىمي فنمحظ فيو قدرةأ

 كان موروثًا في العرف االجتماعي او ما يتخذ استخدامات الشعراء لمرمز سواء ما
. رموزًا لما يريد التعريف بو أو االعراض عنو همن البيئة حول الشاعر

بالمحبوبة وذكرىا في  ثمن قبيل التشب (ٕ)وتشيع الرمزية لدى بعض الشعراء
الذي أكثر  (ٖ)لذي نجده في شعر ابن مقبلالقصيدة الجاىمية كا منالنسيب مقاطع 
يتخذ  و، أخاصة وجماليا ومكانتيا االجتماعية المرأةإلى  الرمزية اإلشاراتمن 

الشاعر من مشبيات الناقة رموزًا تفصح عن اضطراب في نفسو الوالية الحائرة 
في لوحات النسيب وقد ادخل فييا صورة ثور لو بسبب فراق الحبيبة كالذي نقرؤه 

مياة ترعاه وتبذل لو ودىا وتؤالفو في حياتو وىو يؤدي "حش في لوحة يصور فييا الو
 -عميو حياليا في بحثو عن بيت يضمو  ويوفر لو سبل الحياة من الزاد والطعام ما

ن كان قميالً   وذلك في لوحة يجيء بيا بعد افتتاح الحدى (ٗ)"-وا 
 

                                                 
 .ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔ: ديوانو (ٔ)
المرقش . ٘ٚٛ: المرقش االكبر. ٜٕٛ ،ٕٗٓ، ٛ٘ٔ: أمرْى القيس: ينظر دواوين الشعراء (ٕ)

. ٗٔ: آوس. ٕ٘ٔ: الحطيئة. ٔٙٔ، ٖٗٔ ،ٖٙ ،ٖٗ: بشر. ٜ: طرفة. ٖٗ٘: األصغر
، ٗٙ: زىير. ٖٕٓ، ٕٖٔ-ٖٔٔ، ٜ٘: ، النابغة الذبيانيٖٓٔ، ٖ٘، ٓٗ، ٖٓ-ٜٕ: عبيد
 .ٜ٘ٔ: عنترة. ٚٙ: كعب بن زىير.ٖٖ٘، ٖٕٓ، ٚٚ، ٖ٘، ٕٛ، ٘: االعشى. ٖٕٓ

 .ٖٔٛ، ٕٓٙ، ٖٗٔ، ٓ٘: ديوانو: ينظر (ٖ)
 .ٖٗ: براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل (ٗ)
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: قائالً  قصائده بطيف،
 كنلكأف ال ُّرل  ردق لنا بيد ا 

 

 ً ف اٌلم ًؿ  يٌ ار الدَّ اًج فىنىكَّ ا 
 

حكًف ً  رٍّر دافيق في ألي ب  ى ألي  رى
 

كافى ال يدى َّ ا  اخى الٌثرل كا  ىألى  رىخى
 

 سيراعي شبكبان في ال راًد كأن ٌ 
 

  م اؿ يه ؿه بدا في عارضو ً ف م 
 

 ظىؿُّ الرخا ل  ىضى ن في  ىراً  ق
 

  ا ًس  عمل ًل ًطها  د نىهىضَّ ً ف ا  
 

ا ألشا ًضٍل ى شيحَّارل شرا  ؼى ضي َّران    سىخذَّـ ً ف  طراًفها  ا سىخذَّ ى
 

ًب ًس    ب قي عم ها طاك ان ًب ى
 

ؼَّ ً ف زادو ك ا  ٍطيى ا ب ا خى  طاقى  ى
 

  رريا  رطاًة أًلٍحؼو مي  ظؿَّ إلل 
 

  يكابدي عنها سٍربىها  ٍف  يهدَّ ا 
 

ٍسني ي    دا كالًفرٍنًد اليىٍضًق  ى
 

 ً ف الًيسًؽ لك  ًل سي ي لسىألطَّ ا 
 

 سكرع  ا ركاؿي ً ف دكًف ر ِّ ً 
 

رَّعى الرٌاعي الفن ؽى ال ي ىدَّ ا  ك ا كى
(ُ) 

 

 
حقُّ لوحة تظير معاناة ابن مقبل النفسية والحياتية بأجمى صورىا بعد ل إنيا

بن مقبل تمك األرطاة إاّل اإلى  ذلك الثور الذي باتوما صورة ، أن فارق الدىماء
عن بيٍت قد ضاع  نفسو مقيمًا لمناحية الرمزية جانبًا ميمًا في لوحتو تمك بحثاً 

وظل يبحث عن مكان يأوي إليو في تمك  ،كما ضاع ذلك الثور ،وتيدمت أواصره
 -الميمة الماطرة الباردة زيادة في تأصيل الجانب النفسي بل المأساوي في حياتو نفسو

تمك الرمزية أنو لم إلى  ابن مقبل وخيالو الواسع الذي قادهدمنا مع  وما .(ٕ)-ابن مقبل
يراد قّصتو إاّل ضيستشرف   ،من االطار العام في لوحات المرأةمعاناة ذلك الثور وا 

نو لم يستثمر حجم تمك المعاناة في لوحات الرحمة عمى مشبيات الناقة إاّل في  وا 

                                                 
 .ٕٙٛ-ٕٗٛ: ديوانو (ٔ)
. ٗٗ: براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل: ينظر (ٕ)
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البيضاء التي تموح عمى موضع واحد منيا من قبيل قرن صفات سرعة الثور والجدة 
، وىو تفرد البن مقبل في مجيء صورة ثور الوحش (ٔ)بسرعة ناقتو وجماليا، ظيرهِ 

بصورة الثور إاّل في  اقية الشعراء الذين لم يأتوبن ميبرزه ، ضمن لوحات المرأة
 .(ٖ)خرأُ أو في معالجات  ،(ٕ)لوحات الناقة ومشبياتيا

إلى  اإلشارةفي الشعر الجاىمي  في حديثنا عن الرمزية -ىاىنا -ويمكننا
والناقة رمزًا لذاتو ، رمزًا لعمرو بن ىند"فاطمة"قصيدة المثقب العبدي الذي جعل من 

االفتتاح تكشف عن ارتباطيا الوثيق بالجزء الذي اختتم بو  أبياتوأن ، الحائرة القمقة
 :قائالً  "فاطمة"إلى  بعد أن كان خطابو" ندعمرو بن ه"إلى  قصيدتو متوجياً 

  فاطـي  بؿ ب ًنؾ  سي ني
 

 ك نيؾ  ا  أٍلسيًؾ  ٍف سب ني 
 

 دم  كاعدى كاذباقو ف  س ً 
 

 سى رُّ بها ر اح الص ًؼ دكني 
 

 م ًش اليفخالؼي فأني لك قي 
 

 خ فًؾ  ا كصمقي بها    ني 
 

 ب ني :إذا لىحىطيسيها كلىحيٍمقي 
 

كذلؾ   سكل  ىف   سك ني 
(ْ) 

 

 
 :عمرو بن ىندإلى  دتو موجيًا خطابوإلى أن يقول مختتمًا قصي
 إلل ع ركو كً ف ع ركو  ىسسني

 

دىاًق كالأًلمـً الرَّص فً     خي النَّ ى
 

 ففٌ ا  ٍف سككفى  خي بألؽٍّر 
 

 فأعرؼى  نؾى  ٌثي  ف    ني 
 

 كا   فاطًَّرأٍلني ك سَّخذني
 

 عىدكَّان  ٌسح ؾى كسىسًح ني 
 

                                                 
ديوان : وينظر. ٖٕٔ: ديوانو: وينظر.٘ٗ: براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل: ينظر (ٔ)

. في تشبيو مماثلٙ٘ٔ -ٖ٘ٔ: سالمة بن جندل
 آوس ٜٖ٘/ٔ: مةعمق. ٘٘-ٔ٘: بشر. ٜٓٔ، ٔٓٔ: امرىء القيس: دواوين الشعراء: ينظر (ٕ)

 .ٚٔ: النابغة الذبياني. ٕٕ٘: المتممس. ٖ٘: المثقب. ٕٗ،ٕ
  .ٖٓ-ٜٕ: وسويد بن أبي كاىل .ٔٚ-٘ٙ: عبدة بن الطَّبيب: ينظر ديوانا (ٖ)
 .ٕٔٗ-ٖٙٔ: ديوانو (ٗ)
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 ك ا  درم إذا  ى  َّقي ك هان 
 

 رى   ٌه ا  ىًم نير يد الخ ي  
(ُ) 

 

 
ر أنو استطاع إثبات قدرة بارعة في خَ أُ شاعر الجاىمي في مواضع لبل نجد ا

 ،جعل ذاتو تتوارى خمف الشيء الموصوف من دون أن يتحدث عن نفسو مباشرةً 
 ،وذلك ما استطاعو الشاعر النابغة الذبياني في حديثو عن الثور الوحشي في معمقتو

 :إذ يقول
 ك د زاؿى الٌنهار بنارألمي  كأفَّ 

 

دً   ألى   كـى ال م ًؿ عمل  يٍ سأًنسو كى
 

 طاكم ال ص ر ك  ًؼ الصح ًؿ الفىردً     ً ف كألشي ك رةى   يكًشٌي  كارعي 
 

  ٍ رىٍق عم ً  ً ف ال كزاًا  ار  ه 
 

 سيز ي الشَّ اؿي عم ً   اً دى البىرىدً  
 

ٍكؼو كً ف الشكاـً  طىكعي     فارساعى ً ف صكًق ك َّقو فباقى ل   رىدً صى ًق ً ف خى
 

دً     ككأٌف ضي رافى ً ن ي أل  ي  يكزعي ي  ًر النَّ ي  طىٍيفى ال يياًرًؾ ال يأٍل ى
 

 الفىًر ص ى بال درل فأٍنفىذىرا شىؾَّ 
 

دً    طىٍيفى ال يبٍ طًر إذ  شفي ً ف اليىضى
 

ٍفألًس ً ؾ   نَّ ي خار ان  ف  نًق صى
 

ـي    سىأىدً ؼ ىفُّكدي شىٍرقو ن كو عندى 
 

كًؽ  ينحىًبضان فظىؿَّ مى  ـي  عمل الرَّ  ٍع ي
 

دً   ٍدؽو   ًر ذم  ىكى  في ألاًلًؾ الٌمكًف صى
 

 لٌ ا ر ل كاًشؽه إٍ يىاصى صاألب ً 
 

دً ك   ب ؿى إلل عؽٍ    ؿو ك   ىكى
 

 إٌني    رل طى يىان  : الق ل  النٍَّفسي 
 

ـٍ كلـ  ىًصدً   فَّ  ك ؾ لـ  ىٍ مى  (ِ)كا 
 

 

                                                 
 .ٕٔٔ-ٕٛٓ: ديوانو (ٔ)
وحش أي مجتمع ال: وحش وجرة. الثور الوحيد: المستأنس. شجر: الجميل. ٕٓ-ٚٔ: ديوانو (ٕ)

ر بسبب قمة شربو مضا: طاوي. أي في قوائمو نقط سود وخطوط: اكارعوموشي . ماؤىا قميل
 .وائمو مستقيمةسريع العدو و ق: الشوامت. الماء
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ىذه البنية ومن  ،الثور والكالب نفسية يتغمغل فيأْن ة لقد استطاع الّنابغ
حيث ، لمنص نستطيع أن نممح مرامي الشاعر من بناء مشيده عمى ىذه الشاكمة

الكشف المباشر إلى  أستطاع التعبير عن نفسو بصورة ذلك الثور من دون المجوء
طريق  ولكنما عن ،ن بن المنذرعن القمق والخوف الذي تساوره من الممك النعما

، حديثو عن المخاوف التي انتابت ذلك الثور من تمك الكالب ومن الموت المحّتم
في تمثيل مخاوف الثور ، وفييا تتجمى قمة الرمزية والمقدرة الفنية من لدن الشاعر

وتتجمى قدرة ، معاداًل موضوعيًا لمخاوفو ىو ذاتو من النعمان التي تكاد تمثّل رمزًا أو
ذاتو بخمق معادل موضوعي ليذه الّذات بصورة تكشف عن الشاعر في اليروب من 

ثل خيال مبدع يتجاوز كثيرًا من األوصاف التي ُوصف بيا الشعر الجاىمي من م
. من حولو لألشياءالسطحية والحسية المادية والعناية بالتفصيالت والمعاينة الحاّدة 
جعمتو يتخّطى صورة ومن ثّم فقد استطاع الشاعر أن يتغمغل في نفسية الكالب ب

فيو يستحضر ، والغور في ابعد معانييا ودالالتيا لألشياء (ٔ)الوصف الظاىري
. األشياء التي يصفيا لتكون ذات وظيفٍة متصمة بتجربتو ورؤيتو دونما انفصال عنيا

ذا كان النابغة قد اتخذ من مخاوف ذلك الثور الوحشي من  -كما رأينا -وا 
لمخاوفو ىو ذاتو من النعمان أن يبطش بو ومن  موضوعياً  معادالً  الموت رمزًا أو

حينما واضحة وجمية رى في الميتو المشيورة رمزية فتيديداتو الكثيرة لو،فإّننا نقرأ لمشن
ه ىو اتخذ من الذئب رمزًا أو معاداًل موضوعيًا لما وصل إليو حالو وما بمغتو ذات

 :لوقيحين 
 ك  دك عمل الحكًق الزر ًد ك ا  ىدا

 

ؿُّ ق  ؿي  زى  راداوي السَّناًئؼي  ىٍطألى
 

  ىدا طاك ان  يياًرض الرِّ حى راف ان 
 

  ىخكق بأذناًق الشِّياًق ك ىٍيً ؿ 
 

 فىمٌ ا لكاوي الحيكقي ً ف أل  ي  ى َّ ي 
 

ؿي   ا فأ ابىٍس ي نىظىائري نيألَّ  دىعى
 

                                                 
. ٛٙ٘: ربابعة .د. قضية الخيال: ينظر (ٔ)
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  يهمهم ه ًش قي الك كًو كأن ا
 

 ً داح بكفَّي  ا رو سىسىحىٍمحىؿي  
 

ٍشرـي  ٍبرىوي   ك الخى ٍثألى ى دى  ال بيك ي ألى
 

  ىألاب ضي  ردارفَّ  اـً  ييى ِّؿي  
 

 كأفَّ شدك ىها قكؼ يهىرَّسى ي 
 

 شحكؽ اليصيَّ كالألاقه كبي َّؿي  
 

ٍق بالبراح كأنَّهاؼى   ضى َّ كضى َّ
 

 كا  اوي نيكحه فكؽ عم ااى ثيكَّؿي  
 

ٍق كاٌس ل كاٌس ق ب ً ك    ضل ك ٍ ضى
 

 ق  يٍرً ؿي  ىرا  ؿي عزَّارا كعزَّقٍ  
 

قٍ   شكا كشكٍق ثـ ارعكل كاٍرعىكى
 

ٍبري إٍف لـ  نفً  الشككي  ى  ؿي    كلىمىصَّ
 

 فىاا كفىااٍق بادراقو ككىمُّهاكى 
 

ـي  يٍ ً ؿي   عمل نىكظو  ٌ ا  يكاًس
(ُ) 

 

 
فيي لوحة أبدع فّنانيا برسميا بما تشّكل فييا من التوّحد والتناغم بينو وبين 

تماثل معيا بنحول الجسم وىزالو والجوع والحرمان  قدف -ابأو مجموعة الذئ -الذئب
وخمعتو وقمعتو،فإنَّ الطبيعة قد  الشنفرىفاذا كانت القبيمة قد أبعدت ، والترحال والقمع

أخفى نفسو وماآل إليو حالو وأظير  الشنفرىولكنَّ .فعمت الفعل ذاتو مع تمك الذئاب
ّنما ليكون االثنان قمع الذئب،ال ليكون حضور الذئب تعويضًا عن ح ضوره ذاتو، وا 

توحدا وتطابقا تطابقًا يكشف عن قدرة الشاعر في خمق معادٍل موضوعي أو رمزي، 
 في شخصية الذئبليًة حتى ليستطيع أحدنا أْن يرى عاطفة الشاعر وأحاسيسو متجّ 

دم سمسمة من الوقائع تصمح وعاًء يحوي العاطفة، كما تصرف قألن الذئاب ت"و
ب في التحدث عنيا بأسموب التمركز حول ذاتو السيما بعدما أسوعن  الشنفرى

                                                 
: األطحل. جمع تنوفة الصحراء: التنائف. الذئب الخفيف الوركين: االزل. ٖٓ-ٕٗ: الميتو (ٔ)

. يمشي الخبب: يعسل. نقّض ي: يخوت. السريع: اليافي. الجائع: الطاوي. المون االغبر
العيدان التي : ابيضحالم. المسرع: المبعوث. رئيس النحل: الخشرم. رقيقة المحم: ميميمة

: النكظ. مسرعات: بادرات. واسعة األشداق: مّيرتة. جامع العسل: المعسل. يجمع بيا العسل
 . الضيق والشدة
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رى في لوحتو الفنية تمك أن يظل بعيدًا عن المباشرة فلقد أستطاع الشن، (ٔ)"مباشر
، وجعل ذاتو تتوحد مع الذئب الذي وانفعاالتوريرية في التعبير عن ىواجسو قوالت

 (ٕ)من مشاعر وعواطف أصبح أداة فنية تمكن الشاعر بيا أن يعبر عما ينتابو
ولكنو في الوقت نفسو ىو  بديل موضوعي لعاطفة الشاعر، الشنفرىصحيح أن ذئب "

الشاعر ال كالجثمان بل كوعي، الشاعر وقد اندغم في الطبيعة  الشاعر بأم عينو،
 .(ٖ)"فكاك لو وأصبح جزءًا معيا ال

فنية  ام الرمز والمعادل الموضوعي في الشعر الجاىمي تقنيةديظير استخ
مرتبطة بفاعمية الخيال ويكشف ذلك عن براعة الشاعر الجاىمي في تجاوز حدود 

من أّن الشعر الجاىمي يتطابق  "ىاينرش"وليس كما ظن  لألشياءالوصف الظاىري 
طمق ولكن تطابقًا حرفيًا مع الواقع المادي، وأن الشاعر يقيم شعره عمى الوصف الم

فوصف ، يعني الحرفية في مطابقة الواقع الوصف الذي جاء في الشعر الجاىمي ال
مكن أن تثبت مقولة ي ال ،غيرىاالبقرة الوحشية و وأالذئب  وأالشاعر لمثور الوحشي 

إن الوصف في الشعر الجاىمي ىو وصف نقمي في معظمو،  "ىاينرش"المستشرق 
يتطابق من الشعر والقصائد مع الواقع بانيا تقع في باب الوصف،  أّن ما ىريلكنو 
. عمى انو متصل بالتخييل وليس بالخيال األمرماال يتطابق مع الواقع، فعمل  وأما
 ، يتجاوز البيت الواحد وأنو ال يساوي الخيال، يبدو عنده من رأيو أن التخييل ال وما

 لقد جاء تحديد .بأكممو أو بصورة كاممة األدبيمل بينما يسيطر الخيال عمى الع
 النو قال إن التخييل يرتبط سرًا ومختصرًا،بتدًا وملمخيال والتخييل محد "ىاينرش"

إلى  من موضوعوانو ينتيي بمجرد انتقال الشاعر  ،الموصوف ءارتباطًا واقعيًا بالشي

                                                 
 ٙٗ: يوسف اليوسف. الت في الشعر الجاىميمقا (ٔ)
 .ٜٙ٘: ربابعة .د. ....قضية الخيال: ينظر (ٕ)
 .ٜٗ: مقاالت في الشعر الجاىمي (ٖ)
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الخيال فأّنو  أمايتجاوز البيت الواحد من الشعر،  أي اّن التخييل ال. موضوع اخر
 لمخيال عمى اّنو ال" رشىاين"وعميو يصبح  مفيوم  .يتسع ليشمل العمل الفني بأكممو

نما ىو منقطع عن الحقيقة والواقع تمام االنقطاع وبشكل  يتصل بالحقيقة إطالقًا، وا 
.  (ٔ)مطمق

لو نفر من  وأنبرى سراً بتحديده لمخيال تحديدًا مبت" ىاينرش"وقد ُردَّ رأي 
 ان مثل ىذا التحديد لمخيال ىو" :الذي يرى" بوركل"رد عميو، ومنيم المستشرقين لل

التي يتشابك فييا الحقيقي مع  األشياءتحديد غير معقول، إذ أّن الخيال يوجد في 
تبدو في الظاىر مبررة حول " ىاينرش" آراءإن  (ٕ)"َتذكَّرالالحقيقي والُمعاين مع المَ 

والرمز، وأّن الوصف  األسطورةغياب الخيال في الشعر الجاىمي، ألنو يرى غياب 
ظير من مظاىر غياب الخيال عن الشعر الجاىمي الذي يتطابق مع الواقع ليا م

ن الشاعر الجاىمي ال الموصوف او الذي يتحدث عنو في  ءيقدم الشي والشعراء، وا 
من حكمو ىذا النيا  الشنفرىقصيدتو عمى انو متصل بذاتو، وقد استثنى المية 

 لك،ولكن االمر ليس كذ .رمزًا لومن الذئب  الشنفرىتحتوي عمى الخيال حينما اتخذ 
فيناك  ىي القصيدة الوحيدة التي تحمل معاني رمزية، الشنفرىليست قصيدة  إذ

من  األشياءالكثير في الشعر الجاىمي ما يبرز مقدرة الشاعر الجاىمي عمى وصف 
لم يدرس نّصًا " ىاينرش"إن . (ٖ)دون ان تكون ذات مساس مباشر بتجربتو ورؤيتو

جّرد الشعر العربي التي ت" كوفاليسكي" مقالةاعتمد في ذلك عمى  إنماجاىميًا واحدًا، 
. مأخذ التسميم" كوفاليسكي"آراء  "ىاينرش"من كلَّ قيمٍة إبداعية، وقد أخذ 

                                                 
. ٓٚ٘: ربابعة .د.....قضية الخيال: ينظر (ٔ)

(2)
 Christoph burgle, "die beste dichtung die lügenrichste" oriens, 23, No. 

4 (1974), 7-120 
: ابن مقبلو ٗٓٗ-ٖٕٓ، ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔ، ٕٚ-ٕٙ، ٕٓ-ٚٔ: وان النابغة الذبيانييد ينظر (ٖ)

ٖٔٙ-ٔٙٗ ٕٛٗ-ٕٛٙ ،ٖٜٔ-ٖٕٖ. 
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" ا ياكوبيتاآراء رين
 .المختمفة وأنواعياوقد ناقشت الصورة الشعرية مناقشة مطولة عند عناصرىا  

ترى بغزارة وثروة  -ألولاالفصل في كما تقدم  -ومن الرأي المطروح ليا بيذا الصدد
القصيدة الجاىمية،  أسموبالشعر العربي من الصور الشعرية وانيا من خصائص 

إن الصورة  .لمتأثير الشعري األقصىتعني بالضرورة الحد  ولكن تمك الغزارة ال
الشعرية، وىي إشارة واضحة عمى مقدرة الشاعر الشعرية وسيمة ميمة من وسائل 

فيناك صور . وتراكيبيا هرسم صوروالشعري  اإلبداعه في الفنية في استخدام خيال
فالعممية ليست . السامع أو القارئشعرية تمتمك تأثيرًا واضحًا وتترك اثرىا في نفسية 
نما ىناك صور تخفي وراءىا  ن أبعادًا رمزية عميقة الداللة، وأشكمية أو ظاىرية وا 

 -تااوالتي اعترفت بيا رين -يةالثروة اليائمة من الصور الشعرية في القصيدة الجاىل
. (ٔ)في السياق الذي ترد فيو أْن تأتي من دون أن يكون ليا تأثير مان يمك ال

غمبة المجاز عمى لغتو، وقد كان لقدرة "خصائص الشعر الجاىمي  أىمإن من 
الشاعر الجاىمي عمى استخدام المغة ىذا االستخدام المجازي الواسع أثره في أن يغمب 

عمى الواقع -تبعًا لذلك–الشعري  رمزي عمى التعبير المباشر، وأن يعمو الفنالتعبير ال
مجازيًا يعبر فيو الشاعر عن قضايا  الحقيقي ليصبح من خالل ىذه الرموز بناءً 

أن " ريناتا"وقد حاولت  ،(ٕ)"ومواقف من الحياة والناس من حولو تعبيرًا رمزيًا ُممتعاً 
طبيعة البيئة التي يتفاعل معيا الشاعر لى إ ترد فقر الخيال في الشعر العربي

يبدو شّكل عالمة واضحة عمى التفاعل بين الشاعر  الجاىمي، لكن ذلك عمى ما
حولو تعاماًل ظاىريًا وسطحيًا، بل يتجاوز  األشياءيتعامل مع  وموضوعو، النو ال

 الشيء الموصوف، فأن وصف الحيوان لم يقف عند أعماقأن يتغمغل في إلى  ذلك
                                                 

 .ٕٚ٘: ربابعة .د. قضية الخيال في الشعر الجاىمي: ينظر (ٔ)
 .٘ٙ: عبد الرحمن محمد إبراىيم. قضايا الشعر في النقد العربي (ٕ)
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نما يعمد هئصخصا في بعض  -الجانب النفسيإلى  االلتفاتإلى  الجسدية فحسب، وا 
نفسية الحيوان الموصوف كالذي إلى  وذلك كأن يحاور الناقة أو أن يمتفت -األحيان

 أوالحمار الوحشي  أوالشعراء عن البقرة الوحشية والثور الوحشي  أحاديثنقرؤه في 
نما نقاًل جامدًا، األشياءل ينق فالشاعر ال. الشنفرىالذئب كما عند  إلى  يتعدى ذلك وا 

ان يكشف عن بعض  أو، عمى الشيء الموصوف اإلنسانية شاعربعض الم إسقاط
ن تعرض الشاعر الجاىمي لمتفصيالت "، اإلنسانيةالجوانب  يقمل من فاعمية  الوا 

التي تبدو واضحة  األشياء بما تخفي ىذه حيصرّ  الخيال في شعره، الّن الشاعر ال
. (ٔ)"ّل الوضوحك

إّن تشكيل الصورة في القصيدة الجاىمية مستمد من البيئة الجاىمية ذاتيا، وقد 
منيا واستحضرىا ليوظفيا في شعره سواء كانت من الطبيعة  هشحن الشاعر صور

ونقل صور الحياة المادية فييا، ليكشف عن الطممية الحية ام الجامدة، وما المقدمات 
حيث  األبرصنقرؤه في طمل عبيد بن  من ذلك ما. يضاً أ ةتفاعل الشاعر مع البيئ

: يقول
 سمكحي كينكاف الكساًق ال  دَّدً 

 

ر ىدً   رَّة ضى  ل ف د ن ه   كق ًبألى
 

ذ ري   سمحاؾى إٌ  بأ يدً   كا 
 

 ل يدةى إذ كانق سيث قي  كدِّرا 
 

ِـّ فر دً  رةو    ك ثًؿ  هاةو ألي
 

ذ ري ألكراا ال دا   طفم ه    كا 
 

 (ِ)لل  راًؾ ك ر دً كسأكم ب  إ
 

 أللقى الخ ائًؿ بالضقفسرياعي ب   
 

: بشر في طممو إذ يقول إليناو الذي ينقمو أ
 بألٍكضى سي ائؿي ربيها، كسىطاًل ي 

 

 نقى عمل  ط ؿ  ٌ   راب ي  رؿ  
 

 ك نها بأعمل ذم ا راًؾ  راًب ي 
 

  نازؿي  نها   فرٍق بسبال و  
 

                                                 
 .ٕٔٓ: مصطفى ناصف. دراسة االدب العربي (ٔ)
 .٘ٙ: ديوانو (ٕ)
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 (ُ)درا  ف  نباطو عم ها الٌصكاً  ي 
 

 س شي بها الث رافي سردم كأنها 
 

 
آنسًا أو ما نمحظو في طمل امرىء القيس وقد غدا مرتعًا لموحش بعد أن كان 

: فيقول بأىمو وأحبتو؛
ًرقٍ  ٍق فالخى  ف نكقي الفٍرد ٍ ٍ كى

 

 ل ف الٌداري سيفٍَّق  يذأًلحىق 
 

 (ِ) اكفى الكألًش، كلمٌدرًر عيحىقٍ 
 

 داري أليٍّر بيدِّلىٍق ً ف بيًدرـٍ  
 

 
قيمة عن الصورة الشعرية وأن تجردىا من  أيةأن تنفي " ريناتا"وقد حاولت 

تجتمع  األشياء، وأن لألشياءفاعميتيا وترى العالقة قائمة عمى التطابق الخارجي فقط 
رة تجعل البدوي غير فّ وان ىناك تشبييات كثيرة من -كما ترى-من دون ترتيب منطقي

 هن الشاعر الجاىمي استطاع أّن يشكل صورلكنيا لم تدرك أ .مكترث بما يقول
النطباع الحسّي والتطابق الخارجي، من مثل تشكياًل شعريًا فاعاًل من دون عنايتو با

: قول زىير في معمقتو يصف الحرب ويعطي صورًا ينّفر الناس من أىواليا
ـً  ك ا  رك عنها بالألد ً  ال يرَّ ى

 

ـي  ك ا الألرقي إٌ   ا  ـٍ كذ س  عم س
 

 رى إذا ضر س كرا فىسىٍضرـً كسىٍض 
 

 ذى    ن سبيثكرا  سل سبيثكرا  
 

 سيًسًئـً كسمححي ًكشافان ثـ سأل ؿ ؼ
 

 بثفاًلها أللفسيرككـ عرؾى الرٌ  
 

 كأأل ًر عادو ثـ سرًضٍ  فىسفًطـً 
 

ـي   ـى كمَّه ـٍ  م افى  ٍشأى  فسينسٍ  لك
 

 (ّ) رلن باليراًؽ ً ف  ف زو كًدررىـ
 

  رًمها فسلًمٍؿ لكـ  ا  سيًلؿُّ  
 

 
                                                 

 .البرانس: الصوامع. النزول في المكان: رابع. ٖٔٔ: ديوانو (ٔ)
 .ٖٜٕ: ديوانو (ٕ)
 .ٜٔ-ٛٔ: ديوانو (ٖ)
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أو  القارئإلى  فيصور الحرب تصويرًا قريبًا من النفوس ويقرب صورة الحرب
ذ ىو يبين موقفو من الحرب، يشكل مواد الصورة من البيئة  السامع بشكٍل منّفر وا 

ويشبو الحرب بناقة . ن القوم مثمما تطحن الرحى الحبّ حتطفيجعل الحرب  الجاىمية،
تمد ىذه الحرب إاّل  د الحرب مردودًا سمبيًا ومثيرًا، إذ الليجعل مردو تمد أثنين أثنين،

الغممان الذين يبعثون عمى تشاؤم الناس منيم وىم يمثمون في شؤميم مع أحمر ثمود 
ترى ىل كانت صورة زىير منقولة نقاًل حرفيًا وماديًا من دون ان . الذي عقر الناقة

ن تشكل لسامعو ىزة نفسية وعقمية د لكّل صورًة أافقد أر"تكون ذات تأثير وفاعمية ؟ 
. (ٔ)"عنيفة حتى يراجع حسابو مع الخسارة والربح من مساره الضال والمضمل

انعدام  -كما تعتقد -وقد كانت استشياداتيا لثالثة نماذج من الشعر تبرز فييا
، وذلك عندما يشّبو الشاعر الجماد بالحيوان والحيوان األشياءالتسمسل في ترتيب 

: أوليما قول عمقمة: بالحيوان اإلنسانو باإلنسان
 يحدَّـ ب بان الكٌساًف  مثكـي 

(ِ) 
 

 بر حهىـ ظبيه عمل شىًرؼو كأف إ 
 

  
: وقول عنترة

 فيؿ الٌشارًق ال سرٌنـً ؾرًز ان 
 

 فسرل الذباقى بها  لني كألدو 
 

ـً  ًفيؿى ال يًكقِّ عمل الزناًد ا  ذى
(ّ) 

 

ًردن  ألٌؾ ذراع ي بذراع ً     ى
 

 
: مرىء القيسوقول ا

 (ُ)سً دكًضٍ يىسي ي  ثؿ ا   ًر ال يكر
 

نًكًق    فباق عمل خدٍّر  ألَـّ ك ى
 

                                                 
 .ٕٗ٘: عبد الفادر الرباعي...الصورة الفنية في النقد (ٔ)
 . ٓٚ٘: ديوانو (ٕ)
 .ٜٛٔ-ٜٚٔ: ديوانو (ٖ)
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وذلك من اجل ان تثبت انعدام دّقة التصوير او الصورة الشعرية في القصيدة 

الجاىمية النيا تؤمن بالتطابق الحرفي بين قطبي الصورة الشعرية عند الشاعر 
شرافو و. الجاىمي ذلك ولمرّد نقول في تشبيو عمقمة لالبريق بالظبي لطول عنقو وا 

.  جامد بما ىو حيّ  ىو النو تشبيو ما ؛"ريناتا"التشبيو لم يعجب 
ليذا التشبيو توحي بفقدان التالؤم بين المشبو والمشبو بو  األولىإن النظرة 
ىنا لم يعد مجرد  فاإلبريق" يقصد في التشبيو الشكل الخارجي فحسب لكن الشاعر ال

عظيم الفتنة واالزدىاء،  إناء بل كاد يصير مخموقًا حّيا بالغ الرشاقة والظرف،
تسجيل البارد لوجوه الشبو المادية ميما تكن من التشبيو مجرد الفالشاعر لم يقصد 

تحاول ان تحاكم الشعر " ريناتا"و .(ٕ)"إليكدّقتيا بل يستعين بيا لحمل عاطفتو 
يجدي نفعًا النو لن يساعد  محاكمة عقمية منطقية بعيدًا عن الخيال ولكن ذلك ال

ة لبيت عنترة فأنيا تستغرب من وكذلك بالنسب .(ٖ)جوىر العممية الشعريةاكتناه  عمى
ذلك التشبيو عندما شبو حركة ذراعي الذباب برجٍل مقطوع الكّف يقدح النار فال 

ذاتقدح،  يعني بعدم فاعمية  ترى بعدم توفق التصوير فأن ذلك ال" ريناتا"كانت  وا 
يأبو بأن  عميو ىذه الصورة، والشاعر التُبنى الذي  األساسفالحركة ىي الصورة، 

أّما عن تشبيو امرىء  .بما ىو غريب من أجل أن يظير لنا رؤيتو وموقفويأتي 
قصد من ذلك التشبيو المكردس فمم ي األسيرالقيس لضجعة الثور الوحشي مثل نوم 

نّما يقصد  والثور الوحشي وذلك مما  األسيرالنفسية لكّل من  األبعادالييأة فقط وا 
ويرد رأي . الشعريةجزاء الصورة ق بين أيظير مقدرة الشاعر الفنية وقدرتو عمى التوفي

ىؤالء الشعراء الفحول يعني  ىا من أىمية مثل ىذه الصور من لدىبتقميل" ريناتا"
                                                                                                                                            

 .ٕٓٔ: ديوانو (ٔ)
. ٙٔٔ/ٔ: يويونمحمد ال. همنيج في دراستو وتقويمالشعر الجاىمي  (ٕ)
 . ٘ٚ٘: ربابعة. د. قضية الخيال: ينظر (ٖ)
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التدخل في التجربة الشعرية لمشاعر، فالشاعر عندما يختار أجزاء الصورة الشعرية 
ه الخاصة ر عن تجربتعبّ عمى ان تُ  هفإّنو يرى أن ىذه الصورة بتركيبيا وتشكيميا قادر

. ورؤيتو الفنية

" جنرايفالد فا"آراء 
في معالجتو ألسس " فاجنر"طرحو  ما األولمّر في مبحث متقدم من الفصل 

الشعر الجاىمي ووصفو بأّنو   الشعر الجاىمي قولو بواقعية -الشعر العربي الكالسيكي
حاّدة المعاينة الإلى  انو يعودإلى  السبب في ذلك وأوعزحسّي يعتني بالتفصيالت 

الموصوفة كانت معروفة لدى الّسامع البدوي تمامًا، كما ىي  األشياءوأّن ، لمعرب
معروفة لدى الشاعر، والفيصل في ذلك أّن الشاعر يستطيع أْن يقدم أشياء جديدة 

لم يكن ديدن المستشرقين الغرب فقط، فكذا  األمرذلك . عن طريق أسموب التشبيو
وصفوا الشعر الجاىمي بالواقعية وأن الواقعية  ،(ٔ)كانت وجيات باحثين ودارسين عرب

قصد " فاجنر" ويمكن لنا ان ندرك ان. تقمل من قيمة ذلك الشعر وتحّط من قدره
بالواقعية التطابق الحرفي لقول الشاعر ونظمو مع ما موجود في الواقع، وعدم السماح 

الحسّية ىي  لمشاعر بالخروج عمى الحدود الواقعية والمنطقية في التصوير، وأنّ 
ىو  تصوير ماإلى  فالشاعر الجاىمي يعمد ،الوصف الذي يقوم عميو األساس

  .خرمحسوس بمحسوس آ

                                                 
الشعر العربي  ٜٕٔ: شوقي ضيف. العصر الجاىمي -تاريخ االدب العربي: ينظر في ذلك (ٔ)

تاريخ ٙٔٔ-ٗٔٔ: قبل االسالم بين االنتماء القبمي والحس القومي مصعب حسون الراوي
محمد : راسات في أدب ونصوص العصر الجاىميد. ٔٛ: جرجي زيدان. آداب المغة العربية
الشعر الجاىمي خصائصو . ٚٙ: عمر الدسوقي. النابغة الذبياني. ٕٓٚ: عبد القادر أحمد

: حسين الحاج حسن. ادب العرب في عصر الجاىمية. ٕٕٔ-ٜٜٔ: يحيى الجبوري. وفنونو
ٗٛ-٘ٔ. 
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ينفصل عن العواطف  إن البعد الحّسي الذي يظيره الشعر الجاىمي، ال
 تصويرًا حسيًا فإنو ال األشياءالنفسية، فالشاعر الذي يصور  واألبعادوالمشاعر 

 عن العواطف والمشاعر اآلنية المسيطرة، الن تجربتو تتحكم يقّدميا تقديمًا منفصالً 
فعمى الرغم من ان صور الشعر ووظيفتيا "التي يصفيا ويصورىا  األشياءفي طبيعة 

 اإلحساسات، ولما تشمل عميو من مختمف كميةالتمثيل الحّسي لمتجربة الشعرية ال
د التشابو الحسي بين يصح بحال الوقوف عن الجزئية، فانو ال واألفكاروالعواطف 

مسموعات أو غيرىا دون ربط التشابو بالشعور المسيطر عمى  أومن مرئيات  األشياء
الشاعر في نقل تجربتو، وكمّما كانت الصورة أكثر ارتباطًا بذلك الشعور كانت أقوى 

. (ٔ)"صدقًا وأعمى فنَّاً 
ت أن تكون الصورة الشعرية التي وصف -في ضوء ىذا التصور -وبذا يمكن

ان إلى  قادرة عمى ان تتجاوز حدود الشكل والظاىر، بالحسية في الشعر الجاىمي
يجب ان  فإنما، األشياءتحمل مالمح انفعالية وشعورية، والشاعر حينما يجمع بين 

" فاجنر"قد بالغ و .(ٕ)موقف معين يريد ابرازه عمى توضيحقادرة  األشياءتكون ىذه 
ة دّ حالوصف الحسّي لإلى  لي بانو لم يمجأعندما اسقط قولو عمى الشاعر الجاه

المعاينة التي يتّصف بيا، بل ألن األشياء الموصوفة كانت معروفة لدى السامع 
صحيحًا بيذا الصدد فإن ذلك يعني انعدام الفرق " فاجنر"كان قول  فإذا. معرفة تامة

 أإن امربدوي لم يكن يعرف مثاًل، عمى أن ال. بين الشاعر وبين المتمقي أو السامع
 اإلبريقالمكردس، أو اّن عمقمة سيشبو  األسيرالقيس سيشبو ىيئة نوم الثور بضجعة 

ولكن ىذه التشبييات وما يأتي  "-ريناتا"المتقدمة في ردودنا عمى  األمثمة -بالظبي
سواىا في تشبييات الشعراء، تحمل جميعًا دالالت نفسية ومعنوية كما تحمل دالالت 

                                                 
 . ٗٗٗ: النقد االدبي الحديث غنيمي ىالل (ٔ)
 .ٚٚ٘: ربابعة .د. لخيالقضية ا: ينظر (ٕ)
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ذا كان السامع أو المتمقي يعرف مقدمًا  .حسّية في الوقت نفسو  األشياءبصفات وا 
ن التي يصفيا الشاعر، فكيف لو ان يكون عالمًا باال حداث التي يصفيا الشاعر، وا 

كانت ىناك خيوط مشتركة ومتماثمة في االحداث عند الشاعر الجاىمي من قبيل 
ير ذلك، او الظميم وغالوحش او بقرة الوحش أو ثور الوحش وصف مشيد حمار 

اخرى وعمى إلى  لكنيا جميعًا تختمف في غاياتيا ومرامي الشعراء جميعًا من قصيدة
وفق  طبيعة الظرف البيئي أو النفسي وطبيعة الموضوع الذي يسوق فيو الشاعر 

فان كان النابغة قد أسرع بناقتو مضيفًا عمييا . نظمو وقولو وقوة الداعي في ذلك كّمو
لق من بين وحوش وجرة حيث مجتمع تمك الوحوش التي صفات ذلك الثور الذي انط

اعتادت الجفاف ونضوب مرابضيا من المياه في تمك المناطق المجدبة فما عادت 
ومشاق الدرب الذي يسمكو  لألىوالفنشأت صمبة قوية قاىرة لمجدب والعطش تكترث 
وميما طال ذلك الدرب أم قُصر فيي متأىبة مذعانة طوع  -النابغة -صاحبيا

رادتو، لتوصمو ياطوس :  الممك النعمان بن المنذر، فبات قائالً  هوممدوحمميكو إلى  وا 
دً   كانـ الحسكدى عمل عى ىران و اي ي

 

  رس اع ل  فىيد عٌ ا سرل إذ   
 

 ل  صر ؼه صر ؼى الحىٍيًك بال  دً 
 

 باًزليها  حذكف و بًدًخ ًس الٌنألضً  
 

د ألى   كـى ال م ًؿ عمل   سأنسو كى
 

 م ك د زاؿى الٌنهاري بناكأف رألؿ 
 

ٍ حىؿ الفىرىدً   (ُ)طاكم ال ص ًر ك  ًؼ الصَّ
 

أٍلًش كى رىةى  كشيُّ  كارعي ي       ً ف كى

 
: إلى أن يقول

 فىٍض ن عمل الٌناس في ا دنل كفي البيييدً 
 

 فسمؾ سبملني الني اف إٌف ل  
 

دً ـك   ألاشي   ف ا  كاـً ً ف  ألى
 

 شبهي ي ك  ارل فاع ن في الناًس مي  
 

                                                 
. ٚٔ-ٙٔ: ديوانو (ٔ)
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ـٍ في البر ً  فاألديدرا عف الفىنىدً    
 

 إ   م  اف إذ  اؿ اال ي ل  
 

 (ُ) بنكف سد ر بالٌصفىاًح كاليي يدً 
 

  ًِّس الً فَّ اني  د  ذًنقي لهـكخى  
 

 
: قائالً  -عبمة-ديار حبيبتوإلى  بناقتو عميا توصمو أسرعلكننا نرى عنترة قد 

ـً حلينق بـ رَّ  رـك الٌشراًق  يصى
 

 رؿ سيبمليني داررا شدن  ه  
 

ـً  ٍخًد خيؼِّ ً ٍ شى  سىٍطسي ااكاـً ًبكى
 

طَّارىةه ً ٌق ال ُّرل زٌ افى ه    خى
 

مَّـً   بحر ًق ب ف ال نىً  ٍ ًف  يصى
 

ًشٌ  ن   ـى عى  فكأن ا  ً صي  ااكا
 

ـى ًط ًطـً زى حً   ؽه   ان  ه  ٍع ى
 

 سأكم ل   يميصي الٌنياـً ك ا  كقٍ  
 

 (ِ)فرًك الطك ًؿ ا ٍصمىـً كاليبًد ذم اؿ
 

ٍ رًة ب ضى ي   ٍيؿو  يىكدي بذم الييشى  صى
 

 
وقد  -ذكر النعام -بذلك الظميم أشبوان يرى ناقتو إلى  فالخيال ينتقل بعنترة

السباع  روخدت بخّفيا إسراع ذكر النعام الذي يخشى عمى بيضو خط أسرعت
م حالتو م الحيوان ما يوائاليقتنص من عل، في محاولة من الشاعر إليوفيحاول الرجوع 

ه محبوبتو التي يراىا مثار حمايتو وحبّ إلى  النفسية واالجتماعية النو في شوق
  .ورعايتو

ويظل عالم الحيوان متنفسًا لمشاعر ليسرح خيالو معو فيما يقتنص من صور 
 لحالتو ومعاناتو فيقرن بين طبائع تمك الحيوانات وبين ماماثاًل وطبائع يجد فييا م

نممح شديد الصمة ووثوقيا بين حالة ابن مقبل  إذ. شعرهإلى  ريد ان ينقمو منياي
كيان حبيبتو إلى  النفسية فضاًل عن االجتماعية  بعد فراق الدىماء فينتقل بالشبو

: يقول إذ -ذكر النعام -االجتماعي والقبمي ليراىا مثل بيضة األدحي
                                                 

 . ٕٔ-ٕٓ: ديوانو (ٔ)
 .ٕٔٓ-ٜٛٔ: ديوانو (ٕ)
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دافً  ألى  رىً ٌفاًف  يرساعا الضألل كى
 

 أليِّ  كألكحي فك هاكب ضً   د 
 

 ف  كخد إٌ  دكف  ا  ًخدافً 
 

ً   ان ً ف  باعو كطائؼو     أل َّا ألى
 

 (ُ)كذاًق الحساًد كال ُّ ًر  ن مخافً 
 

  كاداًف ب ف الدكنك ًف ك لكةو  
 

 
يكتفون بنقل  وىكذا ىو ديدن الشعراء في تفاعميم مع الطبيعة من حوليم وال

نرى  أنْ عمال خياليم وقدح قرائحيم من دون ن تمك الطبيعة بال إم األشياءصور 
برازثاره في أشعارىم وقصائدىم لذلك آ . (ٕ)ىموميم ومعاناتيم النفسية وا 

عنو من قيمة الشعر  اإلجابةلل مغزاه أو عأكثر من تساؤل ي" فاجنر"ويطرح 
نعدام الخيال في شعره ويرى الجاىمي ووسم الشاعر الجاىمي  ببالدة التأمل واألفكار وا 

مصداق فيما  النساء أو األماكن ال حقيقة شاىدة لو وال أسماءيذكره من  ما ان
ة حلواألماكن، في محاولة منو لرمي الشعر بالواقعية الض األسماءيعرض لو من تمك 

.  المتسطحة
 أيةنقرأ  إن األمر مع الشعر الجاىمي والشاعر الجاىمي ليس كذلك إذ اننا ال

مكان او حادثة أال ويكون ليا مدلوليا حقيقة كان  أي اسم اوإلى  من الشاعر إشارة
ال فيناك  أرادشبيٍة ما إن  إلبعادة نايالك أوعن الطريق المجاز  أو عدم التصريح، وا 

في حياة الشعراء عن طريق قصائدىم الشعرية كانت ترد الكثير من األسماء التي 
ن  .لشباب والصباعاشيا الشاعر أيام اتمثل لدييم زمانًا قد انقضى أو حالة ىوى  وا 

نجد تمك الحقائق شاخصًة متمثمة في أطوار حياتيم كلَّ دواوين البعض إلى  رجعنا
قرأناه في  ة عمو فاطمة أو ماالتمثل، كالذي صرح بو امرؤ القيس عن محبوبتو ابن

                                                 
 . ٖٗٛ،ٚٗٔ: وينظر لوٖٖٛ-ٖٖٚ: ديوانو (ٔ)
: ديوان الشماخ. ٖٗ، ٛٔ: ديوان سحيم. ٕٕٓ: ديوان زىير. ٖٙ٘/ٔ: ديوان عمقمة: ينظر (ٕ)
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عنترة وفي تجربتو الشعرية في الحب البنة عمو عبمة ومغامراتو في سوح الوغى شعر 
بداءبيا من اجل الظفر بح حقيقة في غاية البطولة او الفروسية والبأس أو ما قرأناه  وا 

شعر ابن مقبل وذكر اسم زوجو الدىماء التي فرق بينيما الزمن بسبب الدين 
غاية  أبدعقد من ذكراىا تجربتو الفنية و اً مستموم إليياوظل يذكرىا ويحّن  اإلسالمي
أو . في صوره الشعرية ولوحاتو الفنيةليو ساقو الخيال إ في فّنو الشعري وما اإلبداع

ما جاء من ذكر مّ و. ّم حسان سممى سّبيتوأعروة بن الورد عن نقرؤه في شعر  ما
: قرأناه في معمقة عنترة في مقدمتو الطممية إذ يقول النساء بعينيا ما ألسماءالشعراء 

 سكرـً رؿ عرفق الٌدار بيدى   ـ
 

ـً    رؿ  ادر الشيرااي ً ف  يسردَّ
 

ـى ؾ ألٌسل   صِـّ ا ع ـً اسٌكم
 

  ع اؾ ر ـي الٌدار لـ  سٌكمـً  
 

ثَّـً    شكك إلل  ف و ركاًكدى  ي
 

 كلحد ألبىٍ قي بها طك  ن نا سي  
 

 كعً ي صباألان دارى عبم ى كا م ي
 

  ا دارى عبم ى بالٌ كاًا سٌكم ي 
 

ـً  طكع الًيناًؽ لذ ذًة ال يسب َّ
(ُ) 

 

 داره آلن  و  ض ضو طرفيها 
 

:  استيل المطمع بذكرىا وقدفي معمقتو  ذكر زىير لزوجو أّم أوَفى أو
 ك انً  الدرٌاًج فال سثىمَّـً بح

 ج

ِـّ  كفل ًدـً    ةه  لـ سكمَّـً ف ً ف  
 

ـً    ىراً   ي كشـو في نكاًشًر ً ٍيصى
 

 كداره لها بالر  س ف كأنَّها 
 

ٍ ثىـً   ك ط ؤرا  نهٍض  ف كؿِّ  ى
 

ـي   ش    ف ًخمف ن بها الًي في اآلرا
 

ـن   فٍف ا عرفقي الٌدارى بيد سكرُّ
 

    ف بيًد عشر فى أل َّ ن بها ك فقي  
 ك ذـً الألكًض لـ  سثىمَّـً نؤ أ ك

 

ؿو     ثافي  يفيان في  يرًس ً ٍر ى
 

ـٍ صباألان  ٌ ٌها الرب ي كاٍ مـً ان    
(ِ) 

 

 فم ا عرفقي الٌدارى  مقي لربيها 
 

                                                 
 . ٚٛٔ-ٙٛٔ: ديوانو (ٔ)
 .ٔٔ-ٜ: ديوانو (ٕ)



 / قضية اخليال يف الشعر اجلاهلي/ املبحث األول/ الفصل الثاني
 

ُّٖ 

 
نساٍء في مقدمات قصائدىم لكنيا تحمل وقد يأتي الشعراء بذكر ألسماء 

وسمية في  (ٔ)في نونية المثقب العبدي" فاطمة"، مثل اسم وأسطوريةدالالت رمزية 
وبيذا فقد يحمل  ،(ٖ)، وأسماء في معمقة الحارث بن حمزة اليشكري(ٕ)شعر الحادرة

ان وك. التفسير الواقعي والحرفي لألشياء دالالت سمبية، فكانت الرمزية أفضل سبيل
: قائالً " أسماء"الحارث بن حمزة قد افتتح طممو بذكر 

 ريقَّ ثاكو  ي ؿُّ  ن  الثىكااي 
 

 آذنسنا ب نها    ااي  
 

  
ذكر أماكن كثيرة متعددة يراىا قد خمت خموًا تامًا من أىميا إلى  ويأتي فيو

م من ىمو هالستيعاب تجربتو الشعرية فيما يبثّ  ق الصداقة مييئًا طممويوانتيت مواث
القوم وما سيؤول إليو الحال بعد تمك الوشاية بيم لدى عمرو بن ىند واستعداد بني 

: والخطب فيقول اإلساءةلمقتال ومجيء األخبار إلييم بما تحممو من  األرقم
ٍطقه نيٍينىل ب  كني ااي ػ اا خى

 

ػ ك سانا  ف الألكاد  كا نق 
 

 ف عم نا في   مهـ إخفااي 
 

ـٌ  غ   لكإفَّ  خكاننا ا ر 
 

 الخ اي   نف ي الخميَّ  ًق ك ػ
 

 ػ ىخمطكف البرلا  ٌنا بذم الٌذفٍ  
 

  صبألكا  صبألٍق لهـ ضكضااي 
 

    يكا   ررـ ًعشاان فمىٌ ا 
 

 راًؿ خ ؿو خ ؿى ذاؾ ري ااي ػ
 

 ك ف سىٍصػ ف  نادو ك ف    قو  
 

 عند ع ركو كرؿ ًلذاؾى بىحااي 
 

   ها الٌناطؽي ال يٌر ِّشي عٌنا 
 

                                                 
 . ٖٛٔ: ب العبديقديوان المث: ينظر (ٔ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٓٓ: وينظر الصورة الفنية في الشعر الجاىمي. ٖٗ: ينظر شعر الحادرة (ٕ)
الرمزية في مقدمة القصيدة منذ العصر الجاىمي وحتى العصر : وينظر ٜ: ينظر ديوانو (ٖ)

 .ٛٔ: أحمد الربيعي.الحاضر
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  د كشل ًبنا ا عدااي   ا  ىٍبؿي 
 

ٍمنىا عمل ً راًسؾى إٌنا     سىخى
 

 (ُ)زَّةه  ىٍي ىااعً أليصيكفه ك
 

 بح نا عمل الثٌنىااىًة سىٍنً  ناؼ 
 

 
من  كان ليم وما األعداءومقدراتيم في منازلة ويمضي في بيان عزة قومو 

ثم يذكرىم بما لدى عمرو بن ىند،  األعداءن وشاية فائدة م األيام والغمبة وأن ال
: ن؛ فيقولووالعيود والمواثيق عّميم يرعو األحالفبينيم من 

ـى ف   اليهكدي كا كيف اي ؿ يدِّ
 

ا   كاذكركا أًلمؼى ال ى از ك ى
 

 في ال هارًؽ ا ركااي   ضي  اػ
 

ٍكًر كالسَّيِّدم كرؿ  ىفٍ   ذرى ال ى  ػألى
 

 (ِ)اشسرطنا  ـك اخسمىٍفنا  ىكاا
 

ٌ اؾ     ـ ف  اكاعم كا  نَّنا كا 
 

التي يذكرىا الشاعر في مقدمات قصائده الطممية،  األماكنأّما عن أسماء 
نَّما يأتي بيا الشاعر من  أّنيا أسماء وىمية ال" فاجنر" فيرى حقيقة ليا في الواقع، وا 

وىذا ادعاء باطل ليجرد الشعر الجاىمي من قيمتو الفنية . أجل استقامة الوزن والقافية
ال من أجل إ لألسماءيعي حقًَّا استخداماتو  فيل كان الشاعر ال ومن أي اداء فني،

إن لممكان خصوصيتو . جزافًا في شعره تأتيالقافية وانيا  أن يستقيم لديو الوزن و
الكبيرة في حياة الشاعر الجاىمي ولو مدلوالتو العميقة في تجربة الشاعر الفنية، فيو 

ّنما كان اىتمامو  واليحتفل بذكر موقع تمك االماكن جغرافيًا  ال ييتم بذلك كثيرًا، وا 
 األحبةير ذكره في أطاللو من ذكريات ثكان سي بالمكان الرتباطو العميق بعاطفتو وما

 اإلنسانيتجزأ من تاريخ  واألىل النازحين المفارقين، حتى ليصبح المكان جزءًا ال

                                                 
 .ٔٔ-ٓٔديوانو  (ٔ)
 .ٚٔ: ديوانو (ٕ)
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ن تكون في طممو من دون أ األماكنترى ىل كان زىير مغرمًا بذكر . ووجدانو
: مرتبطة بتجربتو الشعورية فيما نقرأ لو من نّصو الشعري إذ يقول

عفا الٌرسَّ  ن  فالٌرً  سي فياً مي  
 

 لى ف طمؿه كالكألي عاًؼ  ناًزلي  
 

 فشر يُّ  م ل ألكضي ي فأ اكل ي 
 

ٍنًي و    فحؼُّ فصاراقه فأكناؼي  ى
 

ٍزني ي ف داًخمي   (ُ)فىكىاًدم الحىنىاًف ألى
 

 فالطكم فثادؽه  فهضقي فر ده  
 

 
في معمقتو من دون ان  األماكنمن ذكر  أكثروىل كان الحارث بن حمزة قد 

تكون ليا دالالتيا النفسية وأبعادىا فيما يرمي إليو من ذلك كمو، فنقرأ معو ىذا 
: االفتتاح

 ريقَّ ثاكو  ي ؿُّ ً ن  الثَّكااي 
 

نىٍسنا ًببىٍ ًنها    ااي    آذى
 

 ٍلصااي ا فأدنل د ارًرا الخى 
 

 شى َّا بيدى عهدو لنا ًببير ى ً  
 

فىااي   ؽي فساؽو فىيىاًذقه فىالكى
 

فاحي فأٍعنىا   فال أل َّاةي فالصِّ
 

 (ِ)بيًق فالثٍِّيبىسىاًف فا ىٍب ا
 

 فر اضي الفىطىا فأكد  ي الشُّرٍ  
 

 
عاد  قد خمت عن أىميا ومن األحبة وغدت قفرًا حتى ما األماكنفكل ىذه 

: نفعًا لمشاعر بعد الفراق والرحيل،لذا نراه يقول بعدىا ليجدي البكاء
ٍلهان  ك ا  ي  ر البكااي  ال كـى دى

(ّ) 
 

ًهٍدقي ف ها فابكي      رل  ف عى
 

   

                                                 
 .ٕٚٔ-ٕٙٔ: ديوانو (ٔ)
 .ٜ: ديوانو (ٕ)
 . ٜ: ديوانو (ٖ)
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ىو سائد في  أن يكون العرف االجتماعي وماإلى  "فاجنر"رد وفي باب آخر ي 
 أوفي شعره بصورة الواقع  بإعادةساسيًا في التزام الشاعر أالمجتمع البدوي سببًا 

بأخرى، حتى انو ليسبب صعوبات لمشاعر والذي لديو خبرات تقع خارج العرف 
يستطيع التعبير عنيا، وأن العرف كان سببًا  والموضوعات التقميدية ومن َثّم فإّنو ال

ولكننا نقول إن . واإلبداعت من قدرة الشاعر عمى االبتكار من األسباب التي حدّ 
يمكن أْن يكون  أن العرف ال في ىذا الباب، وذلك" فاجنر" إليو ليس كما يذىب األمر

التي يتعامل معيا،  األشياءسببًا أساسيًا في التقميل من قدرة الشاعر عمى تصوير 
يمكن أن تكون مقياسًا لمحّد من قدرة  تكون صائبة أبدًا، وال ووجية النظر ىذه ال

اعر مبدعًا حتى في إطار التقميد ، فقد يكون الشاألشياءالشاعر الفنية عمى تصوير 
  .في كثير من نماذج الشعراء المتقدمة أوضحناوكما  (ٔ)الشعري

ساسيًا في أفي مسألة عّده لمعرف سببًا " فاجنر" إلييالم ينتبو  أخرىوفي وجية 
، وذلك واإلبداعالواقع ومن َثمَّ حّد مقدرتو في االبتكار  بإعادةالتزام الشاعر الجاىمي 

لشعراء الصعاليك وبعض من شعراء بني ىذيل عمى بناء القصيدة الفني في خروج ا
وعمى العرف مع تسجيميم شعرًا حمل من معاني الخيال الشيء الكثير وأبدعوا فيو 

ظيار نالفني ممونين إياه بصور ِلمضض حياتيم التي كانوا يحيو اإلبداعكّل  ىا وا 
ا طائفٌة ُيشار إلييا بفّنيا تجاربيم الشعرية بفّن من القول الشعري بحيث أصبحو

لقد أغنى ىؤالء الشعراء ديوان الشعر العربي .وأسموبيا وتقاليدىا ونيجيا في الشعر
كانت تمور بو خمجات أفئدتيم ونفوسيم اِلّظماء التي  ما وأودعوهبشتى فنون القول 

الصحراء  فيمتنقمين بين فياظمت يطاردىا شبح الفقر والجوع وعدم االستقرار 
جد صور تمك الحياة نو. ىا الواسعة الموغمة في الوحشة المميئة بالخوف والذعروسيوب

                                                 
 .ٜٚ٘: موسى ربابعة.د. .... قضية الخيال: ينظر (ٔ)
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جوب معو الصحراء في شّرًا التي ينقمنا معو  الخيال لنواضحة جمية في أشعار تأّبط 
. الوحشة والظممةً سًا ااّل الحيوان وييجد لو فييا أن تمك الميالي التي ال

رأي بيا عضًا من العدالة التي يتصف ظير بولعل من نافمة القول عمينا أّن نُ 
لنقول إّنو لم يبالغ في نفي -قضية الخيال-موضوع حديثنا –في ىذه القضية" فاجنر"

يذكر إذ " ىاينرش" ة أو قاطعة كما فعل تمميذهالخيال عن الشعر الجاىمي بصورة كّمي
، اناألحيالخيال في بعض إلى  إن الشاعر الجاىمي استطاع ان يتجاوز حدود الواقع

وىناك من الشعر أو النماذج الشعرية التي تثبت وجود الخيال عند الشاعر واّن لديو 
يوحي بالمقدرة الفنية لديو فيما يبرزه ويضفي عميو من فّنو  من الصور الفنية ما

في خمق صوره ورسم لوحاتو وقد تقدمت نماذج شعرية تبرز ىذا  اإلبداعيةوقدرتو 
شعر  في ةث الرجل مع الحيّ يلذي قرأناه في حدعند الشاعر الجاىمي كا الجانب

في حديث امرىء القيس مع الذئب  أو -وقد تقدم الحديث عنيا -(ٔ)النابغة الذبياني
: وقد قطع قْفرًا موحشًا، إذ يقول

 ب  الذئقي  يكم كالخم ً  ال ييى َّؿً 
 

 ككادو ك كؼو الي ًر  ىٍفرو  طيسي  
 

ؿً    م ؿي اللنل إف كنقى ل َّا سى كَّ
 

 فحمقي ل  ل ا عكل شأنىنا 
 

رثي  ىهًزؿً  ك ىف  ىألسرٍ  ألرثىؾى كألى
(ِ) 

 

 ك نا إذا  ا ناؿى ش ئان  ىفىاسى ي  
 

 
مرىء القيس أْن يرى ذلك الذئب في تمك القفار الموحشة وقد افسعى الخيال ب

إنيا الحالة . عاد أحد يسمع عواءه أن حاول أن يستنجد بو لسدِّ أوده وجوعو ىزل وما
-ممك كندة -أبيوفسية الصعبة التي كان يمر بيا الشاعر امرؤ القيس بعد مقتل الن

وحاول الثأر لو إاّل أنو لم يجد من ينصره وأّن طول زمان الغواية التي أمضاىا 
                                                 

 .ٙ٘ٔ-ٗ٘ٔ: ديوانو (ٔ)
 .ٖ٘ٔ: ديوانو (ٕ)
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ناصر وال  الشاعر الىيًا عابثًا أردت بو في ذلك الوادي الذي رأى فيو نفسو وحيدًا ال
لى المعينإلى  لو من الحاجة نيسًا مشابياً أإاّل الحيوان  أنيس   .الناس وا 

مقدرة الشاعر إلى  ة عنترة لحصانو والتي تشيروما يمكن أن نقرأ في مخاطب
تصوير إلى  ختراق حدود الواقع وتجاوزىا، وذلك بولوجواعمى التفاعل بموضوعية و

ما في دواخل حصانِو والحديث إليو محاواًل إستنطاقو وقد رآه مماثاًل لو يناجيو ويبوح ب
:  نفسو إليو؛ حيث يقول

ـً   كلىبىاًنً  ألسل سى ىربؿى بالدَّ
 

 نىألرًوً   ازلقي  ر  هـ ًبثيٍلرىةً  
 

ـً   كشكا إليَّ ًبيىٍبرىةو كسىألٍ ألي
 

 فازكرَّ ً ف ك ً  الحىنا ًبمبىاًن ً  
 

 (ُ) ك كاف  درم  ا كاقي سكىمًُّ ي
 

 لك كاف  درم  ا ال ألاكرةي اشسكل 
 

حصانو حيث إلى  عر عامر بن الطفيل في حديث مشابوفي شنقرأ  وكذلك ما
:  يقول

 عش  ى ف ًؼ الرِّ ًح كىرَّ ال يشىهَّرً 
 

ـى ال زنكؽي  ٌني  كيرُّ   ًم  قي ك د عى
 

 ك مق ل   ر ٍ   يٍحب ن   رى  يٍدًبرو 
 

ٍرسي ي  إذا ازكرٌ    ً ف كى ً  الرِّ اًح زى ى
 

 (ِ)ك نق أًلصافه  ا دي الًيرًؽ فاٍصبر
 

هـ فيَّ شيرَّعان  لٍ قى   األى  سىرل  ٍر ى
 

 
في مسألة الخيال عمى وجود عالقة أكيدة بينو وبين العاطفة " فاجنر"ويؤكد 

جاء عند مستشرقين غيره  والمشاعر وتتصل اتصااًل وثيقًا بالخيال، عمى خالف ما
التي كانت ترى بأن وصف العاطفة في الشعر الجاىمي قميل جدًا، " ريناتا"من مثل 
موقف المنصف من ىذا الموضوع وبين مقدرة الشاعر الجاىمي عمى  وقد وقف

تصوير عواطفو ومشاعره عن طريق استخدام عنصري االستعارة والتشبيو، أو باتخاذ 
                                                 

 .ٕٚٔ: ديوانو (ٔ)
 .اسم فرسو: المزنوق. ٛٓٔ-ٚٓٔ: ديوانو (ٕ)
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كما تقدم في استشياداتنا -بعض الشعراء لبعض عناصر الطبيعة رموزًا لمشاعرىم
لى تصوير عواطفيم في كثيرة قدرة الشعراء الجاىميين ع أمثمةويبرز في  -الشعرية

 اإلنسانيغير مباشرة فالحّس  أومباشرة أساليب مواطن كثيرة من القصيدة الواحدة ب
الظعن وغيرىا من  أوواالنفعالي يظير بصورة جمية في حديث الشاعر عن الطمل 

كان الشاعر قد أظير قدرة عمى التغمغل في نفسية الحيوان محاواًل  فإذا. المشاىد
مًا أم لو نعياويراه صنوًا لو فيما يؤول إليو ح إياىاآالمو بل مشاركتو استجالء ىمومو و

يكون قادرًا أيضًا عمى أن يعّبر عن عواطفو  -أي الشاعر -بؤسًا غنى ام فقرًا، فأنو
إذ نقرأ في ظعن زىير . ويصورىا بصورة فاعمة ومؤثرة في مواطن كثيرة من شعره

الورد  هعمى تمك الظعن وقد ازدانت بمونحياًة ممؤىا األمن والسالم بخروج النسوة 
المشاكية الدم بمون األحمر الذي تحبو المرأة دائمًا وغدون في مسيرىن باطمئنان 

مبتغاىن، وكن ينزلن لمتروي والراحة تعبيرًا عن عدم إلى  لموصولوخطى واثقة  
كان يشعر بو زىير نفسو  وذلك ما. وحشة الطريق واألمن الذي بات يمّف رحمتين

نت القوم من بني عبس وذبيان عمى مدى حقد انتيت حرب داحس والغبراء التي طو
ىادئة منسابة انسياب ىدوء النفس بعد أن يقدم  فتجيء صورة ظعنو، سنة أربعين

فيو الحياة بوجود ذلك الحيوان من الِعين  صورة جديدة عن طبيعة طممو وقد بثّ 
عو لو دومن ثمَّ يمقي عميو تحيتو ويارىا التي ترتع وتنيض من مجاثميا، غواآلرام وص

: بالسالم، ثم يقول
رثيـً   سىألى ٍَّمفى باليم اًا ً ف فكًؽ  ي

 

   سبٍَّصر خم مي رؿ سرل ً ف ظيائفً  
ـً   كرادو ألكاش ها  شاكه  الدَّ

 

 عمكف بان اطو عساؽو ككٌم و  
 

ـً   عم هف دىؿُّ الٌناعـً ال يسىنىيَّ
 

ٍسفى    قي ككركف في ال كباًف  ىيميكفى  ى
 

 فهٌف ككادم الرَّسِّ كال ًد لمفـً 
 

 رف بككران كاٍ سىأٍلرفى ًب يأٍلرةو بؾ 
 

ـً    ن ؽه لي ف الٌناظًر ال يسىك ِّ
 

 ك نظره  ؽً كف هٌف  مهل لمصدم 
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طَّـً ؼنزلف ب  ألقُّ اؿ  نا لـ  يألى
 

 كأٌف فساق اليهًف في كؿِّ  نزؿو  
 

ـً  ٍيفى عصيَّ الألاضًر ال يسىخى ِّ ضى  (ُ)كى
 

ٍر ان   ا ي ي فم ا ك   رٍدفى ال ااى زي
 

 
مما تقدم يظير لنا تباين آراء المستشرقين ومواقفيم من الخيال في الشعر 

يعترف بأن الخنساء  "رودو كناكيس"كان  فإذا". فاجنر"يختمف عنيم إال  الجاىمي وال
يرى غياب الخيال " ىاينرش"ال في الشعر الجاىمي، فإن قد مثمت بعض صور الخي

والرموز كما  األساطيرأّن ذلك الشعر لم يعرف إلى  الجاىمي ويرد ذلكعن الشعر 
واقعية  أبرزتففي دراستيا لمصورة الشعرية فإنيا " ريناتا"أّما . ىا الشعر اليونانيفعر

بالنسبة  األمر امّ أ. الصورة الشعرية وعشوائية ترتيبيا والتطابق الخارجي بين أجزائيا
، فعمى الرغم من تأكيده عمى واقعية الشعر تداالً فكان أكثر اع "فاجنر"لممستشرق 

الجاىمي وسيطرة العرف، إاّل أّنو لم ينكر وجود الخيال فيو واثبت ذلك فيما عرضو 
. من نماذج شعرية

الشعر الجاىمي بأنو شعر يعوزه الخيال، قد جعل إلى  إّن االتيام الموّجو
تمتع الشاعر الجاىمي، قصور في العقمية التي يإلى  بعض الباحثين يرّدون ذلك

العقل العربي في صورة ساذجة تخمو من الربط والوحدة، وينسجم ىذا مع "وصوروا 
في العصر الجاىمي، ىذه السطحية  العربير مسرفة عن سطحية العقل خَ ضايا أُ ق

 .يتجاوزىا في كثير عند ظواىر وعوالم حسية ال -فيما يقولون -التي تجعمو يقف
من خالل معمومات خارجة عن البيئة، ىذه ن لقضاياىم ويروح النّقاد يستشيدو

فكرة التناول الحسي وتمزق جوانب التفكير والبساطة، مع  -عندىم -المعمومات تؤكد

                                                 
 . ٖٔ-ٔٔ: ديوانو (ٔ)
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أّن الشاعر في العصر الجاىمي يصور قمة التفكير العربي، وقد ظير في نياية ىذا 
  .(ٔ)"العصر القرآن الكريم

الحسية والواقعية ومطابقة الواقع  في أنّ  من شكّ  الذي يمكن القول فيو انو ما
 وأباطيلالواقع، كّميا اتيامات  والعرف وتركيبة عقل البدوي التي لم تستطع أْن تتجاوز

الشعر الجاىمي لمنيل من شأنو وشأن قائميو، وظمت تقّمل من قيمة النظر إلى  وجيت
العرب أن يتخذوا  بالكثير من الدارسين منحدا األمر الذي . إليو عمى أنو فّن شعري

فعميم في ذلك فعل  اإلسالممنو وثائق تاريخية لمتعرف عمى طبيعة الحياة العربية قبل 
مع الشعر الجاىمي عمى اّنو فّن وظمت  اىؤالء المستشرقين األلمان الذين لم يتعاممو

التي حاولت دراسة بناء  ٜٔٚٔفي  "ريناتا" نظراتيم سائدة عنو حتى جاءت دراسة
فالشعر الجاىمي يمكن . اسة فنية مستقمة عن ظروفيا االجتماعية والتاريخيةالقصيدة در

عن فكرة السذاجة العقمية التي  أواْن يدرس بمعزٍل عن فكرة الموضوعات التقميدية، 
وعقمو ليس سمبيًا  توُتممييا البيئة الخارجية عمى عقول الباحثين، فالشاعر ليس مرآة بيئ

قد يبدو أروع وأعمق مما "جية، فالشاعر البدوي موقوفًا عمى تمثيل عناصر خار
 .(ٕ)"نتصور ألول وىمة

إن عناية الشاعر الجاىمي بموصوفاتو وصفاً دقيقًا كما في وصف الناقة 
القطاة ومشاىد الصيد كميا مما يتصل بالواقع،  أوالبقر  أوالثور  أووحمار الوحش 

ه، وأّن ىناك معتقدات تنفصل عن ذات واليومية تتصل بحياة الشاعر  وىي مشاىد
الرغم ممن  عمى (ٖ)وأساطير وخرافات ورموزًا تكمن وراء وصف الشاعر لتمك األشياء

. "ىاينرش"جاىمي كما قرأناه من آراء يدعي بغياب ىذه العناصر عن الشعر ال
                                                 

 .ٖٕٗ-ٖٖٕ: مصطفى ناصف. بيالعر األدبدراسة  (ٔ)
 .ٕ٘/ٔ: موسوعة الشعر العربي: وينظر. ٖٕ٘: مصطفى ناصف. العربي األدبدراسة  (ٕ)
وما  ٜٗٔ: عبد الفتاح محمد احمد. المنيج االسطوري في الشعر الجاىمي دراسة نقدية: ينظر (ٖ)

 .بعدىا
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أن ينكر وجود الخيال في الشعر  -الذي قدمناه بعد -يمكن ألحد وبذا ال
ْن كان ىذا األم يمغي بأية صورة من الصور الجانب الواقعي ليذا  ر الالجاىمي، وا 

الشعر، فالشعر لو صمتو بالواقع والتعبير عن ىذا الواقع يكشف طبيعة الفن الشعري 
التي تجعل عناصر النص الشعري متفاعمة ومترابطة، فضاًل عن كشف مقدرة 

الء يمكن ليؤ إذنفكيف . الشاعر الفنية في تعاممو مع موضوعو تعاماًل فنياً 
 (ٔ)المستشرقين الذين ينكرون الخيال في الشعر الجاىمي أْن يفّسروا مدرسة الصنعة

كان يمثميا شعراء فحول أمثال زىير والنابغة واالعشى وابن مقبل وغيرىم، كانوا التي 
يدّققون أشعارىم ويعيدون النظر فييا، إّن ىذه المدرسة تمثل بحق ذروة الّفن الشعري 

 .ر في التصوير الخياليالعربي وقّمة التطوّ 

                                                 
. لفنية لمشعر الجاىميا األصول. بعدىا وما ٔ٘ٔ: محمود عبداهلل الجادر آوسشعر : ينظر (ٔ)

 .ٜ٘-ٜٓ: شمبي إسماعيلسعد 



 
 
 
 
 
 
 

 الثانٌ املبخث

 ٍـاجلاين عرـالش يف َــاألدبٌ واعــاألى
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 توطئة

 تكاد تكون مسألة تصنيف الشعر ضمن أنواع أدبية محدّدة من أىم القضايا
تخضع  األنواعنظرية  أنّ  ذلك -قديميا وحديثيا -التي عنيت بيا الدراسات األدبية

لمؤثرات متعددة بحيث يصبح أمر الوصول إلى أحكام نيائية بشأنيا متعذرًا، وذلك 
ذا كان تصنيف الشعر عند  .األدب إليوبحكم التطور الذي يخضع  مرًا وربيين أاألوا 

صعبًا ومعقدًا فإن تصنيف الشعر الجاىمي ضمن النظريات األدبية يكون أكثر 
الشعر  إليياينتمي والثقافة التي صعوبة وتعقيدًا، بسبب اختالف المرجعية والحضارة 

فة عند بتقسيماتيا المختل األدبية األنواعالجاىمي، فضاًل عن أّن نظرية تحديد 
مسألة تصنيف الشعر  نّ وا   .غير نيائي األدبيالغربيين جعمت تحديد او تعريف النوع 

ة اختمف بشأنيا الباحثون العرب من حيث االساس، دالجاىمي ضمن أنواع أدبية محدّ 
 األنواعىذه  أصوليختمفون بيذا الصدد وىم األقرب إلى  فكيف بالمستشرقين ال

 . ومفاىيميا

ء المستشرقين والرد عمييم بيذا الصدد ضمن مسألة غنائية وسنناقش آراء ىؤال
ثم . "بارت"و "غرنباوم"و "بروينمش"و "الفرت"من  الشعر الجاىمي التي تصّدى ليا كلّ 

إلى مناقشة آراء من قال بغياب الغنائية عن الشعر الجاىمي، والمتمثمة  -ثانياً  -ننتقل
ىذه الردود فستكون عمى من قال بعدم  أما اخر المطاف مع". ريناتا"بآراء المستشرقة 

 ايفالد"و "شولر"، والمتمثمة بآراء األوربيةخضوع الشعر الجاىمي لألنواع األدبية 
. "فاجنر
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" ترفال" املستشرق آراء
إن مسالة تقسيم الشعر الجاىمي إلى أنواع أدبية أمر يتعذر الحدوث ذلك ألن 

وىي . آخر اتجاهدون أن يميل إلى ن مالروحي لمعربي يميل إلى إتجاه محدد  االتجاه
غربي لألنواع ىمي مع التقسيم التطابق الشعر الجافي عدم " الفرت"مبررات يقدميا 

العربي  لإلنسانمر يتعمق بطبيعة التصور العقمي والوجداني ألن األ ؛(ٔ)األدبية
تسيطر في الذاتية، وأن الذاتية  اً وانو يعّد الشعر الجاىمي منغمس .وموقفو من الحياة

كبيرة عمى  أىميةيعّمق  العربي ال اإلنسانواّن  عمى التفكير العربي سيطرة تامة،
 إليياويظل ينجذب " األنا الفردية" وىذا يعني أّن الشعر الجاىمي يدور حول. الماضي

النو يمثل ذاتية الشاعر الجاىمي  ؛غنائيفي كل الظروف، ولذلك فيو شعر 
وانفصالو عن خ الشاعر عن الماضي انسالخًا تامًا يعني انسال ووجدانو، ولكن ىذا ال

وفي الشعر الجاىمي من . وشعره جتماعي الذي يحكم حياتو ومن َثمَّ فّنواال اإلطار
ذلك الشيء الكثير كالذي نقرؤه في معمقو زىير التي تحّدث فييا عن ىمَّ جماعي 

ة انتياء حرب وىي مسأل إنسانيةتجاوز فيو الشاعر ذاتو كثيرًا ليتحدث عن قضية 
سنة بين قبائل عبس  أربعينداحس والغبراء التي عصفت رحاىا بالقوم عمى مدى 

ولوال تصدي السيدين الماجدين ىرم بن سنان والحارث بن عوف وتحمميما ، وذبيان
تأريخ ذلك الحدث  تسجيل بل إلىمما حدا بزىير ، ديات القتمى لما وقفت تمك الحرب

:  ن الماجدين ويحذر من الحرب وشدة وطئيا، إذ يقولفي شعره والثناء عمى السيدي
ـً  كما   ك  عنا  االددًث ااميرَّر ى

 

ـي  كما االربي إاٌل ما  ـٍ كذذم   عمم
 

 كمىٍ رى إذا  ردممك ا  ىمىٍ رـً 
 

 ذىمدممن  م عثك ا ممى م عثك ا 
 

ممًئـً كمعقحي ًكشا ان ثـ ملمؿ ؼ
 

  ثفاًانا لى معرككـ  رؾى اارٌ  
 

 ثـ مرً ٍ   ىمفًطـً  ككلمًر  ادو 
 

ـي   ـى كعَّرن ـٍ  عمافى أٍشكى   ميعمٍت اك
 

                                                 
 .ٕٔٚ :ربابعة. د ...........والشعر الجاىمي األدبيةاألنواع  :ينظر (ٔ)
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 (ُ) ااعراًؽ ًمف ذفدزو كًدر ىـ ذرلن 
 

  مغًعٍؿ اكـ ماال ميًغؿُّ أل ًعنا 
 

 
 إلىمن الخضوع  الشعر الجاىمي أخرجتإلى نقطة أخرى " الفرت"ويشير 

ت أو الظواىر وأنو لم المرئيااوذلك في انشغالو بع األدبية لألنواع األوربيالتقسيم 
بل ميتم بالجزيئات وتعوزه النظرة  ،نظرة كمية األشياءينظر إلى  مشغوف بيا وانو ال

يؤكد الذاتية عند الشاعر واالبتعاد عن النظرة الموضوعية  أمروىذا . الموضوعية
نقول إنو . والّكمية من أجل ان يبرز غياب الممحمية والقصصية عن الشعر الجاىمي

بغياب الممحمية عن الشعر الجاىمي بدعوى أن الشعر العربي لم " رتلفا" يأيصح ر
قبائل متناثرة ولكل قبيمة  اذلك أن العرب عاشو، ماضيًا كبيراً  يجد مادة وطنية أو

أن يمّيد لوجود شعر ممحمي أو  بإمكانووىذا كان ، أبطاليا تمّجد بطوالتيم وأمجادىم
ان يصنف الشعر العربي " تالفر"ويحاول  .اغاٍن شعبية لّكنو ال يمّيد لوجود ممحمة

القديم عمى أنو شعر غنائي ألن ىذا الشعر يتصل اتصااًل وثيقًا بالشاعر ذاتيًا 
نما، يتضمن شعرًا ممحميًا أو درامياً  ووجدانيًا وعاطفيًا واّنو ال يحمل طبيعة غنائية  وا 

مة الغنائية ىي تكون غنائية مختمطة، وألن الس األغمبلكنيا ليست غنائية بحتو، في 
الطاغية عمى ذلك الشعر ،فمن الممكن ان يوصف بانو غنائي وصفي، او بأنو عبارة 

ونحب ان . بالغناء األولىعن قصائد النشيد الن الشعر العربي ارتبط منذ نشأتو 
بغنائية الشعر الجاىمي،  االعرب قالو الباحثينان ىناك الكثير من  إلى -ىاىنا -نشير

، ومحمد غنيمي (ٗ)وبطرس البستاني ،(ٖ)محمد مندور ،(ٕ)فأمثال شوقي ضي

                                                 
 .ٜٔ–ٛٔ :ديوانو (ٔ)
 .بعدىا وما ٜٓٔ: العصر الجاىمي دب العربياريخ األت :ينظر (ٕ)
 .ٙ: وفنونو األدب :ينظر (ٖ)
 . ٚٔ: الشعراء الفرسان :ينظر (ٗ)
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 ،(ٗ)أمينواحمد ، (ٖ)، وعمي جواد الطاىر(ٕ)، ومحمد عبد المنعم خفاجي(ٔ)ىالل
وذلك بسبب تمك الخالفات التي تدور حول طبيعة البناء  .(٘)وحسن أحمد الكبير

ات النقدية الفني لمقصيدة الجاىمية متأثرين في ذلك بالمدلوالت الحرفية لممصطمح
. (ٙ)رخَ األُ  األممالمعاصرة من دراسة آداب 

الفّني، إذ  اإلبداعوتأتي القصة في الشعر العربي عمى انيا وسيمة من وسائل 
يمجأ الييا لغايتيا، بل يتخذىا وسيمة البراز ميارتو الفنية واثبات  نجد الشاعر ال

في اداء  األسموبتماثل  مقدرتو عمى ممارسة الجديد متجاوزًا بيا رتابة المعالجة أو
مما كان يؤدي بو الى الخروج الى معاٍن جانبية وامتداد الصورة وتفرع  (ٚ)المعاني

موضوعاتيا بسبب طبيعة الحياة الفكرية لمعصر الجاىمي التي كانت بعيدة عن مبدأ 
لشاعر العربي استطاع ان يقدم تصورات لكن ا ،(ٛ)التخصص بحكم الظرف التاريخي

وأّنو استطاع ، رؤيتو وموقفو من الحياة والموت وغير ذلك تصورات فنية كشفت عن
نسانيًا عميق الدالالت إالتي استحضرىا في شعره تعاماًل  األشياءأن يتعامل مع 

ه عمى مشاىد القصيدة المتعددة ذات البناء المكتمل ن ظالل فنّ م، وألقى واألبعاد
ة وتميزت مقاطع القصيدة قصة واحد قرأ معو قصصًا كثيرة النوكأننا  ،الكثير ءالشي

الظعن  أوقصصي واضح لمن يقرأ تمك القصائد فيما يعرض لو في الطمل  بأسموب

                                                 
 .ٖ٘ٚ: النقد االدبي الحديث :ينظر (ٔ)
 .ٕٛٓ :الشعر الجاىمي :ينظر (ٕ)
 .٘ٙ: قدمة في النقد االدبيم :ينظر (ٖ)
 .ٓٓٔ :النقد االدبي :ينظر (ٗ)
 .ٓٔ: تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث :ينظر (٘)
 ٔٛ: محمود الجادر :دراسات نقدية في االدب العربي :ينظر (ٙ)
 .ٖٕٚ-ٕٕٚ :ربابعة .د ...االنواع االدبية والشعر الجاىمي :ينظر (ٚ)
 :ينظر.ٓٗ -ٜٖ :نوري القيسي. لشعر القصصي في االدب العربي دلمحات من ا :ينظر (ٛ)

 .ٚٗ-ٖٚ :القيسي.مالمح السرد القصصي د
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رحمة الصيد وفي لوحات  أوأو بصورة خاصة في مشيد الرحمة ومشبيات الناقة 
 إلى ذافوالحروب، إذ انيا تبرز قدرة فائقة لدى الشاعر في الن األيامالمطر ووصف 

القصصية في مشيد لمرحمة عند امرىء  وتتجمى (ٔ)عامل معياالتي يت األشياءجوىر 
: القيس إذ يقول

را ـى ااٌعناري ك  َّر  ذميكؿو إذا صا
 

  عؾى ً ً ٍ رةو  ؿِّل اانَّـر  دع ذا كسى  
 

 إذا أظنرت ميكس ميالءن ميعىشَّررا
 

  افى مىقط ي  دطاعان ككٌف ممك 
 

را  مرل  عد م رل ااٌظٍفًر  رًّا ميشى َّر
 

 اامعك دًف ككعَّرنا عددةي  دف  
 

 ص راا مدثاؽو كأك ى ك أ رَّر 
 

  عدنا  مى اـ ملمًؿ األرضي ًمٍثعى ي  
 

را   عي أ دو لزعان مف األرًض أٍك ى
 

 زؿي األياٌلًؼ مف  كِّل عا طو مت ك اؿ 
 

 اارـك أٍعفرا إاىكاكع   مدان 
 

مدر   كاك شاء كاف ااغزك مف أرض لى
 

 كأدقف أٌعا اللقاًف  قدصرا
 

 ل ي اٌما رأل ااٌدربِّل ديكعى  كى صا 
 

 علاكؿ معكان أك عمكت  ىعيٍعذىرا
 

 م ؾ  دعنا إٌعما  قعت ال 
 

 (ِ)راًعؽى أزكراغ  درو مرل مع  اؿ
 

ـه كاإ   عَّركان عي ز د  إف ر عت ميمى
 

 
صة كاممة، كالذي نقرؤه في قوقد يضطر المجرى الفني الشاعر الى سياقة ال

ل، فما كان منو إاّل أْن ذكر أموسصن بن اليمدح بيا شريح بن ح عشىلألقصيدة 
الذي استودعو امرؤ القيس درعو وسالحو قبل ان يؤم يالد الروم، السموأل قصة جده 

ولم يمبِّ طمبو سموأل أن يسممو إياه فأبى ال إليوشمر الغساني يطمب بن فأتاه الحارث 
يريد  ماعمى  -أّن تمك القصة ونشرىا األعشى، استشعارًا من األمانةويخون 

: فيقول تو لدى ممدوحو؛اى لتحقيق غايعسيكون أد -عشىاأل
                                                 

 .ٗٗ٘ :الجادر.د .....:وس بن حجرأشعر  :ينظر (ٔ)
 .ٙٙ-ٖٙ :ديوانو (ٕ)
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  ي  لفؿو ك كاًد ااٌعدًؿ  رٌارً 
 

ـي   ً اكف ؾ   ا مكأًؿ إذ طاؼ اانما
 

 أك ى كأمع ي ًمف  اًر ا ًف  ٌمارً 
 

  اري ا ًف لدان امف عاًاٍم  ذٌممي  
 

 لصفه لصدفه ك اره  دري  دَّرارً 
 

 معزاً   األ عًؽ اافرًد مف مدماًء  
 

 منما مقع   فعي  ام ه لارً 
 

ٍ ؼو  قاؿ ا    إذ  ىامى  خطمي خى
 

  كخمر كما دنما خطُّ امخمارً 
 

  قاؿ ثكؿه ك دره أعت  دعنما  
 

 اذ ٍح  ددىؾى إٌعي ماع ه  ارم
 

  ىشىؾَّر  در ذعدؿو ثـ ذاؿ ا  
 

 
: ان يقول إلى

 أشرٍؼ  مكأؿ  اعظٍر اعٌدـً اا ارم
 

ـى م قاؿ مقدممن إذ ؽ  قي مؿؽا
 

  ذا أٌم إعكارً   كعكر طك ان،
 

 مى يءي  نا أأذمؿي ا عؾى ص ران أك 
 

  عد  معطكدان كااعذًع  ااعارً 
 

ق كااصدري  ي مى ىضو     ىشىؾَّر أكدىاجى ى

 كاـ دكف  ندد  دنا  ميخمىارً 
 

 كاخمار أدر ى  أاٌل دي ىبَّر  نا 
 

 (ُ) اخمار مكرممى اادعدا  عى ااعارً 
 

 مرم  اران  مكرممو كذاؿ ال أش 
 

 
القصة  ذكر تفاصيل تمك إلى األعشىفكانت طبيعة التجربة أن دعت 

ن لم يكن معنيًا بحبكيا بقدر عنايتو بتفاصيل لتحقيق  -منيابعض  أو -المتوارثة وا 
 .(ٕ)اآلنيةاليدف الموضوعي في اطار التجربة 

ون واقعية وظاىرة الظعن في القصيدة الجاىمية مما توحي بسرد قصة تكاد تك
ونزولين عند تعريسين يسردىا الشاعر عن رحيل نسوة فيتابع معين مسيرىن و

وىذه الظاىرة تؤلف قطاعًا مشتركًا بين الشعراء كافة، األمر الذي يبعد . واحات المياه
                                                 

 .ٔٛٔ-ٜٚٔ :ديوانو (ٔ)
 .ٜٓ-ٜٛ :دراسات نقدية في االدب العربي :ينظر (ٕ)
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 -عمى حّد قول احد الباحثين -برة ظيرت في الشعر العربي القديمأن تكون نزوة عا
ظروف اجتماعية وحياتية من أجل أممتيا الذات الجاىمية  في أصيمةوانيا نتاج رغبة 

البحث عن االستقرار بعد التشرد الجماعي اثر االنييار الحضاري الذي تعرضت لو 
بل من الباحثين من يفسر ظاىرة الظعن وتمسك  .(ٔ)الحضارات العربية القديمة

بين تمك الرحمة سطوريًا مقرنًا أتفسيرًا ، الشاعر الجاىمي بسرد قصة رحيل النسوة
رحمتي الشمس النيارية ، وبين حمميا وألوانيا بأبيىىا وخروجيا وظعن المرأة بزينت

زاىية وكمل  بألوانوالفصمية مانحًة الجود والعطاء ثم رحيل الشمس أي عند المغيب 
ومن الطبيعي أن يرتبط  .(ٖ)وظيرت في مقاطع قصائد لشعراء كثيرين (ٕ)وردية

كلَّ التمثل في لوحات  االرتباطوتمثل ذلك  ،ة واألحبة المفارقينالظعن بالمرأة الراحل
إاّل  األطاللحقيقية وما بكاؤه ًة ظعن ابن مقبل الذي عاش ألم تجربة الفراق ولوع

فتىء  ي ماذوال ،عمى تمك الظعن واألىل الذين شدوا رحاليم األحبةبكاء ىؤالء 
الصحراء وأماكن  فيفي فيايذكرىم وما انفك شاخصًا بصره إلييم وتتبع مصيرىم 

راحتيم : لوحاتو قائالً  إحدىفنراه يقص عمينا ذلك الرحيل في . قيمولتيم ونزوليم وا 
 ملمعٌٍفى  ااععداء  كؽى اطافً 

 

 م صر خعدعي  ؿ مرل مف ظعائفو  
 

ـي اا الد  داعيؿكط ـى إذ  ع  لا
 

ٍكً عان     قاؿ ارا ا  دف م راؾ مى
 

داًة ًذرا  مفكذطَّر ى االاؽي االي
 

عىٍت  دعي  عى  دع ً    كذد أٍ  ى
 

 ك عد  عاءو مف  ؤادؾ  اعي
 

 اف  عد إذاممو فَّر جمٌلمٍعفى مف  
 

                                                 
 .ٛ٘ٔ: نوري القيسي.د. ىميمقاالت في الشعر الجا :ينظر (ٔ)
. ٖٔٔ: الصورة الفنية في الشعر الجاىمي :ينظر (ٕ)
 :عبيد بن األبرص. ٖ٘٘: المرقش األصغر. ٖٗ: امرىء القيس :ينظر دواوين الشعراء (ٖ)

: سود بن يعفراأل. ٘ٙ: المثقب العبدي. ٕٛ: الطفيل الغنوي. ٘ٗٔ: طرفة بن العبد. ٕٚٔ
. ٖٕٔ-ٖٕٓ،ٖٔٔ: الحطيئة. ٓٚ :عمرو بن شأس. ٕٔٓ :األعشى. ٔٔ :زىير. ٖٙ

.  ٜٕٔ: بشامة بن الغدير
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 ككٌف ًمالطٍدً  ثقدؼي ارافً 
 

  عى كؿِّل كٌخاًد اادددف ميشمِّلرو  
 

 دلذم  نا  عمافً  كلمراءى ال
 

رٌةو  كفى اا ددؿ كؿَّر سؾ   أٍدمىاء لي
 

 ًشماالن كمف ى ااٌ دًؿ ذم ااغىذدىافً 
 

  اادمدًف كاىٍكزىةى  اكدزان  عٍكف  
 

 ان  در ذاًت ديخافً ح داالن كًشي
 

 كاكذٍدف عاران اعٌر اًء  اذرعً  
 

  ذل ااٌشكؽ إاٌل  ق م ااد رافً 
 

كاص ٍلف اـ دمركف مف ادعم اا رل  
كافً   (ُ)شنابي   ان ديرمى  ً  اارَّر ى

 

   ك ٌرٍ فى كااشِّلعرل مغكري ككعنا 
  

لوحة الظعن افتتاحًا لقصيدتو بسبب بواعث نفسية وفنية وقد يختار الشاعر 
في سموكو ىذا  وذلك ماىّيأ لزىير أْن يفتتح قصيدة لو وقد كان لمباعث النفسي سبباً 

م أوفى الذي يمثل مأساة شخصية لمشاعر، والذي ترك جرحًا ظل السيما بعد فراق أ
فقصيدتو في بني . صالةيحاصر زىيرًا ويرفد االطار الفني لمشاىد ظعنو بمقومات األ

اًل لو مع عبده يسار إبوا وىم قبيمة زوجو ام أوفى الذين استاق أسدالصيداء من بني 
استيميا بالظعن مضيفًا عمييا بعضًا من تفاصيل السرد القصصي ليؤكد الحالة 

: النفسية بعد طالق زوجو أم أوفى ،يقول فييا
 كزٌكدكؾ اشمداذان أدَّرمن  عككا

 

 كاـ دكككا امىف مرككا اف ااخعدطي  
 

  دعنـ اىً ؾي  ااظندرة أمره  إاى
 

،  الممعكامردَّر ااؽً    افي ً ماؿ االيِّل
 

 مخااتي األمًر، إٌف األمرى مشيمىرؾي 
 

 إٍف دكادي ديخٌعدنـ اك نمنـ ما 
 

 كمعنـ  ااقى يكمٌداًت، ميعمرىؾي 
 

كا، ذعدالن ،ذفا كث اًف أ عيممو     لَّر
 

 أٍك رىكىؾي   دده : ماءه  شرذيِّل  عمى
 

ٍشر ىكـ: ثـ ا ممٌركا كذااكا   إف مى
 

ًم ااعىرىؾي ؿديغشي ا ٌ ٌفاًئفى مكجي ااع َّر
دغشى االداةي  نـ ك ثي ااكثدًب، كما   (ِ)

                                                 
 .ٖٖٗ-ٖٖٛ :ديوانو (ٔ)
 .ٓٛ-ٛٚ :ديوانو (ٕ)
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من البراعة الفنية ما أعانو  -مدار كالمنا -ولقد تييأ لزىير في لوحة الظعن

من البيت  بدءاً  ،عمى أن يقدم أرضية واضحة الستيعاب ذلك الحدث الذي شممتو
مقطع الظعن، عمى الرغم من انو لم يقدم ذلك  أبياتالى البيت السادس وىي  األول

الوصف الذي يستغرق التفاصيل كميا، ليتماشى مع حال الذىول التي أصابت ىؤالء 
وعدم اتخاذ القرار في موعد التعريس أو االنطالق أو أْن يكون الموعد  واضطرابيم

وىذه الحركة الممتدة بين أبيات لوحة الظعن كانت السر في . سممى عند ماٍء بشرقي
والمواضع التي يمر بيا الظعن في  األماكن ألسماءغياب متابعة الشاعر التقميدية 

وىي السر أيضًا في غياب عناية الشاعر زىير المعيودة لدينا . القصيدة الجاىمية
في معمقتو في مقطع كما رأينا  (ٔ)باأللوان التي يحرص عمييا في صور ظعونو

. (ٕ)ةالظعن الزاىي باأللوان الوردي
قصة البقرة الوحشية المسبوعة أي التي أكل السبع طفميا ببعيدة عن  وما

والتي أخضع . الموحات التي تشيع فييا القصصية كالذي نقرؤه في شعر ابن مقبل
عميا تنتظم ا يجتتابع صوره في القصيدة الواحدة ممّ لليا جانبًا من شعره، وذلك سبب 

الفنية والموضوعية التي تييْى لالنتقال من نوع من الصور  (ٖ)في شبكٍة من العالقات
نوع آخر، ومن ثم تشكل بمجموعيا الصورة التي تتسم بالّسردية، وذلك النسياب  إلى

لتي يؤطر بيا لوحاتو ا (ٗ)حركة المعاني التفصيمية انسيابيًا ولّشدة تماسك تمك المعاني
فنقرأ البن مقبل قصة تمك  .من تجربتو الشعرية والحياتيةعمييا  يضفيُ  الفنية بما

                                                 
 .ٔٓٗ :العربي األدبدراسات نقدية في  :ينظر (ٔ)
 .ٖٔ-ٔٔ: ديوانو :ينظر (ٕ)
 .ٜٗ: التفسير النفسي لألدب :وينظر. ٓٗ-ٜٖ: ل الشعريالصورة في التشكي :ينظر (ٖ)
 :الجاىميين وس بن حجر ورواتوأشعر  :وينظر. ٖٙٔ: الطبيعة في الشعر الجاىمي :ينظر (ٗ)

٘ٗٗ. 
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ضمنيا في لوحة ، فقد البقرة الوحشية مع ابنيا وقد جاء بيا ابن مقبل مجيئًا غريباً 
ت ىراإذ صار فريسة ذئب  -ذي ابتعد عنياالمرأة متخذًا من ليفتيا وراء ابنيا ال

ة بعد ان كانت حياتو مطمئنة مع الدىماء، وقد مناسبًة لقرنيا بحالتو النفسي -الّشدقين
بداعومن فّنو  أودعيا الشيء الكثير، وذلك فيما يتعمق بتشخيص عناصر التجربة  وا 

وىو رحيل األحبة والفراق الذي أرداه  األساسالذاتية التي يعالجيا غرض القصيدة 
 :حيث يقول ؛(ٔ)صريعًا آلالم ذلك الفراق والرحيل القاتمين

 كا حي ااخٌددف مكلكؿي   اؼً  ف إؿ
 

 عع مه ًمف اراخ اارمؿ أخذىاىنا أك 
 

ًردمًم كااًعدفي اامىطىا دؿي   ً فُّ ااصَّر
 

 اؼ دى كعينا ىزَّر ً شقَّرم ًمف عقا اؿ 
 

 إفَّر اام ٍدكدفى إٍف  اكزًت مكككؿي 
 

 ككعي  عد مكًاًددً : ذااٍت انا ااعفسي  
 

عكؿي   كااٌعلـي ًمف شدَّرًة ااشفاًؽ مخى
 

 دىععىى  رك اتو ميفىزَّر ي ي   ااقعبي  
 

ٍعنا األلاادؿي  كَّر  كًدرَّرةو اـ مىخى
 

ـو    معماددي ً فؤادو  دًر ميقمى ى
 

ٍعم ه أى رىتي ااشِّلدذىدًف زي عكؿي    ىمى
 

 لمى المكل  كر ا  اا كِّل ميطَّرًرده  
 

 ًمف  اع د ، ك ي ااخرطكـً م ندؿي 
 

رؼو   اً  ى ًمع ي كؿَّر ميعصى    شدَّر اامىمى
 إاٌل شماادؿي  عد ً را مىتٍ  عى ؽى 

 

 اـ دىٍ ؽى ًمف زى ىبو طار ااٌع دؿي    
 

 ًمف صى ًغً   ي دماًء ااقكـً ًمعددؿي 
 

 ككٌعما  دف  دعدً  كزيٍ رًم ً  
 

ـه  كؿي   ًمع  ااقىعاةه، ك دنا اىٍنذى
 

أٍرذىؿ  ي ااكٌفدًف كاطَّرردىٍت  كااٌرمحً  
 

ٍزًف ألكاضه  ىداًمدؿي   مف ذيعَّرًم االى
 

ٍعنىعي ي  اامفىاكزى ً دطاعان، دطكم  كمى
 

 كدكعى ي شيقَّرمه ًمدالًف أك ًمدؿي 
 

 اما ثىغا ااثَّرغكىةى األكاى  كٍ مىعنىا 
 

عاطدؿي   كرٍ رجه  دف ًاٍلدىٍدنىا خى
 

طيناكادى ااٌععاعي   ٍكذاًف دىٍ لى  ًمف االى
 

 ككذعنف إذا كذعف ملعدؿي 
 

ٍذر مو   زىامىى  كٍظالؼو ميخى  ميذرم ااخي
 

                                                 
 .ٜٚٔ-ٛٚٔ: براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل: ينظر (ٔ)
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كؿى  ا دؿي كلى   ا ًذط ه مع  رى ى
 

ثي ي   ٍرً ضى اام كدًف مىٍ لى  لمى أىمىٍت مى
 

 (ُ)ك ي اادددًف ًمف ااًلعَّراًء مفصدؿي 
 

  ىٍلثى ااكىعىاًب ًاقيٍعبو  ي مىالً ً نا 
 

 
ذا  م فييا من قدّ تنجد ما بع القصصية في القصيدة الجاىمية تفي ت مضيناوا 

دىا الشعراء، بل تأتي القصصية في مقاطع القصيدة ولوحات شعرية لم يتوقف عن
لوحات المطر ووصف السحاب وتتبع مسيره بين البمدات واألماكن وكأن الشاعر 
يحكي قصتو لذلك السحاب ابتداًء منذ تكونو وتكاثفو ولمعان البرق وصوت الرعد 

لمسحب بتتبع الشاعر لذلك المسير حتى يحط المطر ىواء وتجمع السُّحب وتحريك ال
ومثل ذلك نقرؤه في معمقة امرىء القيس حيث . واألماكن التي يمر بيا في البمدان

: يقول
 كعمً  اادددًف  ي ل ىٍّى ميكىعَّرؿً 

 

 أصاًح مرل  رذان أر ؾى كمد ى ي  
 

اؿى ااٌ عدطى  ااذُّ اًؿ اامفىمَّرؿً   أمى
 

 دي يء  عىادي أك مىصا دحي را بو  
 

 ك دف ااعيذدًب  عدما ميمكٌمعي
 

  دف  ارجو  ذعدتي ا  كصل مي 
 

 كأد ريدي  عى اا َّرماًر  ىدذ ؿً 
 

  ال ًذطىعان  ااشدـً أدمفي صك  ً  
 

 دكبُّ  عى األذذاًف دكحى ااكىٍعن ؿً 
 

  ا لى د ٌح ااماءى لكؿ كيمدفىمو  
 

 صي لف  يال ان مف رلدؽو ميغعغىؿً 
 

 ااً كاًء  يددمن  مكاكيٌ ككف  
 

ؿى مع  ااعيٍصـى مف كؿَّر معزؿً    كٍعزى
 

  عى ااقٌعاًف مف عىقىداًع  كمرَّر  
 

 كال أطيمان إأل مًشددان ً ً ٍعدؿً 
 

 كمدماء اـ دمرٍؾ  نا  ذعى عخعمو  
 

 ك دري أعاسو  ي   ادو ميزىمَّرؿً 
 

ٍدًذ ً    ككف أ اعان  ي أ اعدف كى
 

ؿً   ةن مف ااٌ دًؿ كاال ثاًء  ىعكمي ًمغزى
 

  يٍدكى ككف ذيرا رأًس اامي دمًر  
 

                                                 
 .ٜٖٛ-ٖٗٛ :ديوانو (ٔ)
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مَّرؿً بقعزكؿى اادماعي ذم اؿ  اب ااميلى
 

 ًط  ىعا ى ي  يكأٍاقى  صلراًء اا  
 

ؿً   (ُ) كر اًئ  ااقصكل أعا دشي  يٍعصي
 

ٌشدمن   ٍرذىى  ى  ككٌف ً  ا ان  د   ى
 

  
فيي لوحة ترمز الى الصراع بين الحياة والموت فتحيل المطر وسيمة تدمير 

 أديمأما . فييا وىو يمر بتمك االماكن ليغرقيا أو يحيميا الى أماكن جرداء ال نخيل
ثم كان لذلك " ابيش عنصلأن"توزعت كأنيا " سباعًا غرقى"الصحراء فقد نثر عميو 

عصم الوعول لينزع عنيا اعتصاميا وتسترىا بالجبال، في صور  المطر ان ينازع
 -كما يرى امرؤ القيس -ممك كندة أبيومتالحقة لمموت الذي عّم الديار بعد مقتل 

 .طر ستبقى صمبة قويةموة الساولكن كندة رغم ق

 "لشنبروي" آراء
يعترف بوجود  -في الفصل األول في المبحث الخاص -وكما قرآنا في آرائو

بعض المالمح القصصية في الشعر الجاىمي، لكنو يقرَّ بغمبة الجانب الغنائي، 
ذات طابع  األحيانالتي يتحدث عنيا الشاعر الجاىمي تبدو في بعض  ألشياءاف

يخرج القصيدة من  ي مشبيات الناقة ومشاىد الصيد، وىذا القصصي فيما نقرأ ف
في قصيدتو يجعميا كميا مرتبطة  األشياءغنائيتيا الن الشاعر وىو يتحدث عن 

يحول دون أن تكون  أمرويرى تعدد موضوعات الشاعر في القصيدة الواحدة . بذاتو
" لشنبروي" آراءضمن نوع أدبي واحد ولتغّير الموقف النفسي لمشاعر وبذا نممس من 

نائي لو عالقة وثقى بذات أْن يصف الشعر الجاىمي بأنو شعر غ إلىأنو يميل 
 .الشاعر

 "اومبغرن"آراء 

                                                 
 .ٛ٘ٔ-ٙ٘ٔ :ديوانو (ٔ)



 / األنواع األدبية يف الشعر اجلاهلي/ املبحث الثاني/ الفصل الثاني
 

َُٔ 

تعرض لدراسة فقد  -فكما عرضنا لو من آراء بيذا الصدد -أما غرنباوم
ووجد أنو يمكن أن يصنف شكميًا عمى  األوربية األدبية األنواعالشعر الجاىمي ضمن 

ن أن م أكثرنائي، ويرى أن الشعر الجاىمي يمكن ان يحمل طابعًا دراميًا إّنو شعر غ
ذو طبيعة غنائية أي الشعر الجاىمي  نّ أيحمل طابعًا ممحميًا، ويؤكد في جانب آخر 

التي يتحدث عنيا،  األشياءن الشاعر يبرز ذاتيتو في أيمثل وجدان الشاعر و هنأ
يدًا عن الموضوع الذي يتحدث عنو يقطع بأن الشاعر يظل بع ال األمرولكن ىذا 

نما . يأتي بموضوعات يسردىا بطريقة موضوعية واضحة يبتعد فييا عن الذاتية وا 
ُيقرأ في وصف الناقة ومشبياتيا، وما أدل عمى ذلك من وصف بقرة الوحش  وذلك ما

في معمقة لبيد التي يمكن ان تعّد عالمة بارزة عمى اختفاء ذات الشاعر وحضور 
: إذ يقول حضورًا موضوعيًا؛ رخَ ألُ اشياء األ

أ معؾ أـ كلشدمه م  ك مه 
 

ذىاٍت ك اددمي ااصكار ًذكامينا   خى
 

 خع اءي  ٌدعًت ااغردرى  عـ دًرـٍ 
 

  يرضى ااشقاًئؽ طك ينا ك يغامينا 
 

 كدي اميعىفَّررو ذندو مىعازىعى ًشؿٍ 
 

 دهمؿُّ طعامينا  يٍ سي ككاً بي ال 
 

 عىناصادٍ فى معنا ً رَّرةن  كصبٍ 
 

 إفَّر اامعادا ال مطدشي ً نامينا 
 

  امٍت كا  ؿى كاكؼي مف ددممو 
 

 ديرًكم ااخماًئؿى دائمان م  امينا 
 

  ي ك ً  ااظالـي معدرةن  كمي يءي 
 

 ك ماعًم اا لرمِّل  يؿَّر ًعظامينا 
 

 كأ فرتٍ  لمى إذا اعلى ىر ااظالـي 
 

  كىرٍت مزؿُّ  ف ااٌثرل أزالمينا 
 

ًعنىٍت مردد ؼ عىائدو  ى  م عناًء صي
 

  ى عان مؤامان كاًمالن أٌدامينا 
 

 اـ دي عً  إر ا ينا ك ًطامينا    لمى إذا دئ ىٍت كأ لؽى لاًاؽه 
 

 األعدًس  ىرا ىنا ىمىك َّر ىٍتً رزَّر 
 

  ف ظنًر  دبو كاألعدسي  ىقىامينا 
 

 اافر دًف مل بي أعَّر  ىغىدٍت كال 
 

 مكاى اامخا ىًم خعفينا كأمامينا 
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 ٌمى إذا دًئسى اارُّماةي كأر عكاح
 

امينا الن  ان دىاكً فى ذاؼً  يٍض    أٍ صى
 

ٍدًردَّرمه  ىؿى   ًلٍقفى كا مكرٍت انا مى
 

 كااٌ منًرٌدًم لدُّ ا كممامينا 
 

 مذيكد فَّر كأدقعىٍت إٍف اـ مىذدٍ ؿ
 

َّـر مف االمكًؼ ًلمامينا   أٍف ذدأيًل
 

تٍ  مىؽى  رِّل ى  صدَّرتى معنا ك ىاًب  ى ي
 

امينا ك كًدرى  دـو    ي اامكًر  يخى
(ُ) 

 

 
، وذلك األيامشيوع القصصية في شعر  -ذكره جانب ما إلى "-غرنباوم"ويرى 

:  يمكن قراءتو في شعر النابغة الجعدي إذ يقول في يوم ِشعب َجبمة ما
 ًال افى كا ًف اا كًف إذ ذدؿ أذ ال

 

 كعلف ل ٍ عا االيَّر    ان ك امران  
 

 كف معزالن كفصعاًد ع رو ال دـر
 

ًعدىٍت  ف ذم  لارو ع اؤ ـ   كذد صى
 

 ال ؽً ًمف اان  ًم االمراًء  زَّرا ـك
 

طٍفعا انـ  طؼى ااٌ ركًس  صاد كا عى  
 

 دي اء ع اءو اـ دفارىٍذفى ً ف ًذعى
 

 د معا ااع اءي إذ  رٍ فى ك ك ىعا 
 

  يقاةه دىميدُّكفى اامىكىاًمحى  اادِّلال
 

  كٍرًد العدف ااًن اًف االذـً عادل  
 

 كدىٍ فعيعا لرُّ مف ااٌعاًر ديصطعى
 

  قٍععا انـ خٌعكا طردؽى ع اًئعا 
 

ٍمدينا  ال  كعىفىثؤ ا  ٌعا إذا لى
 

 مفكري  عدعا ًذدريٍ ـ  عددمينا 
 

 كاف مف  ا دو خال ك ربو ا  ما
 

  طعفو كىمٍشناؽو ااً لاًش شندقي ي  
 

 كك نان مىرل  دً  ااكآ مى ميٍ مىعى
 

 دكمان كاف أكثر  اكداي  عـ أرى  
 

  زدزه  عدنا أٍف دفارذفى ميٍفمعىى
 

ٍّـى ميًل ُّ ي تكميؼ   صالن  ف ثدم أ
 

نًد ااقماؿى كما ائمعى  دالـي  عى  ى
 

 كأشمط  يرداعان ديشىدُّ ًكما ي ي  
 

 مف اا َّردًر ذد أٍلفىى اامطيَّر كأٍععىال
 

 اًقدعا شرالدؿى اارئدسى ك عددي  
 

 رؤك ان ميثَّرًفي معزالن ثـ معزالن 
 

عَّرقكا  مَّرؿى لدَّران ًمف كالبو ك ى  مىلى
 

                                                 
 .ٕٖٔ-ٖٚٓ :ديوانو (ٔ)
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 ا عًت كال يَّر ًمف اامَّر ًؿ ًمغزال
 

 ئعا  ك داًؿ اارؤكًس  عـ عىدىعٍ كجً  
 

  يالثم مىغعكالن ديقادي ميك َّرالن 
 

 كأطعؽى   دياًا  يؿَّر ا ف  عفرو  
 

 العظعمى ااع عيِّل اٍدثان ميكىعَّرال
 

 لى ٍ عا  ف ذىارًة  اًرجو  كعلف 
 

ٍزًع ذىش ان ميثىمَّرال ـي  اا ى   قدعا ي
 

 ديلاكؿي  دري يـٍ  راةي ميرادو السي  
 

ٍر ىى مخاؿي رؤك ىنـٍ   ذم اارمًث ًمف كادم اارَّرمادًة لعظال  ـي صى  مركعا ي
 

 الادىًنرُّ  عدً  ااذئبي  ىر اءى  ىي
 

 كذاًمؿى  مركو ذد مرٍكعا مي دَّرالن  
 

 ف  ي اادرداًء رىٍ عان  كٍ ً ال ما كا
 

  اذًم  امران ألي اكعلف رى ىعَّرا ب 
 

ٍلفىال  ك دشمى  دشان ذا زكائدى  ى
 

  عٍ عىا ًمف األككاًر كاا ِّليِّل كااقىفىا 
 

دَّران ًمف ااعاًس  يدَّرال  مغارميعا لى
 

ـٍ  دنا ااًمئدفى ك ادىرىتٍ    كى ٍ عا اكي
 

ال  عى األزًد ًمف  اًد امرلءو ذد مىم َّر   دعاعدري ع ٍ دنا ااع ادى كى عَّرمن  
 

دُّال  أخا اامكًت كظَّران ر  من كمىكى
 

  عى مكاطفو أ شى  كازفى كعنَّرا 
 

دَّران  خدَّران معقُّال ـي خى كأ عا ي
(ُ) 

 

 دمععكف ع اءى يـٍ  شرالدؿي إذ ال 
 

 

                                                 
 .ٕٕٔ-٘ٔٔ :ديوانو (ٔ)
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 "ترودي بار" آراء
ي توضيح ف اإلسيام -األولكما رأينا في مبحث متقدم من الفصل  -وحاول

أىم خصائص الشعر الجاىمي بتأكيده عمى الذاتية في كّل مقطع من مقاطع القصيدة 
وُيرد ذلك بالقول إنو إذا كانت  .والرحمة والمديحالنسيب الجاىمية والتي نراىا في 

في " األنا"وفي الفخر الذاتي، فاننا نرى تراجع النسيب في مقاطع  قد أتضحتالذاتية 
 أكثرالطبيعة القصصية  إلىر فمشاىد الرحمة والصيد تقترب خَ مقاطع القصيدة األُ 

يظير الجانب الغنائي باىتًا في حديث الشاعر عن الرحمة وناقتو فالغنائية،  إلىمما 
الحمار  أوالبقرة الوحشية  أويتجمى تراجع الذات في قصة ثور الوحش وومشبياتيا 

كانت  فإذاس ذلك حسبنا، ولي. رخَ األُ أي مشيد من مشاىد الصراع  أوالقطاة  أو
قد احتوت  –كما رأينا فيما عرضنا من نماذج شعرية  -القصيدة المتعددة المقاطع

تتألف  الدرامية، فإن القصيدة ااُلحادية أي التي ال أوعمى بعض المشاىد القصصية 
يمكن أن تكون  -يحدمن افتتاح بطمل ومقطع نسيب ورحمة وم -من تمك المقاطع

رى في الميتو فور القصصية فييا، كالذي نقرؤه فيما رسمو لنا الشنأكثر تمثياًل لحض
: حيث يقولما أشاع فييا من طابع قصصي ودرامي، و

 المي  نا دىمعَّر ؿي ؿكاٍذطيعى ي ا
 

 كادعمو عىٍلسو دصطعي ااقكسى ر ُّنا 
 

ٍ ره كأ كؿي  كى رزدزه كى   يعاره كاإ
 

دى ىٍ تي  عى  ىٍطشو ك ىٍغشو كصل مي  
 أ داتي كااعدؿي أادؿي كما  دتي كعٌ 

 

 متي أٍادىةن ت كدَّرمتي ع كاعان كأم 
 

 د كؿي  كآخر  ردقاًف م ؤكؿ
 

 اًء  اًا ان صكأص ح  ٌعي  ااغمي 
 

  ىقيٍععا أًذٍئبه  سَّر أـ  سَّر  يري يؿي 
 

  قااكا اقد  رَّرٍت  عدؿو كال عا 
 

  قيٍععىا ذطاةه ًرد ى أـ ًرد ى أٍ دىؿي 
 

مىتٍ  عـ مىؾي إاٌل عىٍ اةه ثـ     ىكَّر
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ٍف دؾي إٍع ان   (ُ)عسي مفعؿي األ ا ماؾكاإ
 

  اٍف دؾي مف ً فٍّى أل رحي طارذان  
 

 

 
ىذه مشيدًا بطوليًا كان قد مارسو وقت اشتداد  أبياتوفيعرض الشاعر في 

، ومع ذلك فأن (ٕ)درجة غير معقولة إلىتظير بصورة متضخمة " األنا"البرد، ولكن 
 .المشيد ذو طبيعة درامية وقصصيةاألداء الفني فييا يوحي بأّن 

ما نقرؤه في شعر تأبََّطَ شرَّا وما أشاع في مشيده من القصصية حيث  كذلكو
: يقول

ٍدعىال  كما ا ما ٍت ااكا بي ااخى
 

ٍ تي ً ع ا ى ي    كأد ـى ذد  ي
 

   تُّ انا ميد ران ميًق الن 
 

 اف لدا ااٌص حي أثعاءىدي  إاى 
 

  دا  ارما أعًت ما أ ىكال
 

 ص لتي كااغكؿي اي  ارةه أؼ 
 

ؿى  اٍ مىٍغكال   ك  و مىنكَّر
 

 كطاا مينا  يٍ عىنا  اامىكتٍ  
 

  كٌاٍت  كعتي انا أٍ كالى 
 

   اعيظرم كي مىرمٍ  دا:  قعتي انا 
  فا ؽو ذد أٍخعؽى ااًمٍلمىال

 

  ىطارى ً قىلًؼ ا عًم اا فِّل ذك 
 

ٍدقىال   لدَّر كاـ أىرًًد صى
 

فىا إذا كىؿَّر أٍمنىٍدمي ي     ااصَّر
 

 ًف ًمف كرًؽ ااٌطعًح اـ ميٍغزىال
 

ٌعما    ىظىاءةي ذىٍفرو انا لي
 

ٍعزال   فٌف انا  ااٌعكل مى
 

  مف  كؿى أدف ثىكٍت  ارمي 
 

 (ّ)كألًر إذا ذعتي أٍف أ ىعال
 

 ككعتي إذا ما  ىمىٍمتي ا مىزمىتٍ  
 

 

                                                 
 .ٓٙ-ٚ٘ :الميتو (ٔ)
 .ٕٓٛ: ربابعة. د ..... ألدبيةا األنواع :ينظر (ٕ)
 .ٓٙ-ٜ٘ :ديوانو (ٖ)
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يقتنع  ه النّ إف مَّ يريد ان يثبت الغنائية في الشعر الجاىمي، ومن ثَ  "باريت"و
بوجود مشاىد قصصية أو درامية في الشعر الجاىمي وبرأيو أّن الشعر الجاىمي لم 

بذات الشاعر  االتصالتعني إاّل  إال في الظاىر، وأّن الموضوعات اليكن موضوعًا 
وأّن  (ٔ)"األنا"تضخيم ب اإلعجابنفسو، والموضوعية شيء ضعيف وخمفيا يختفي 

البرق،  أوفي التشبييات الطويمة عند وصف الحيوان ذات الشاعر تتراجع فقط 
بغياب " باريت" إحساسلذا فان . تتراجع لصالح الموضوع الذي يتحدث عنو

الموضوعية عن الشعر الجاىمي وعّدىا أمرًا ىامشيًا وسطحيًا قد صرفو عن دراسة 
طبيعة تمك التشبييات، وىل ىي  ولكن ما. إليياالتشبييات الطويمة التي يشير 

 األمرال يؤخذ بو مأخذ التسميم الن ا غنائية، بل جعميا مقصودًة لذاتيا، وىذا م
الدرامي أو القصصي في بعض  االتجاه إلىالذي يميُل متعمق بفنية الشاعر 

. األحيان

" ريهاتا"آراء املستشرقة األملانية 
في تصنيف القصيدة الجاىمية عمى " ريناتا"الرد عمى محاولة  إلى ىنا ونأتي

كان غيرىا من المستشرقين قد التفتوا  ، وفي ذلك تجاوز منيا عمى ماأدبيىا نوع انّ 
مختمفة معتمدة في  أدبية أنواعالقصيدة الجاىمية تحت  إدراجإليو، ورأت بعدم صعوبة 

وقد اعتمدت في دراستيا لمقصيدة عمى انيا .األدبية الغربية األنواعذلك عمى نظرية 
وىي بيذا تدخل دائرة جديدة ، الذي تتضمنو القصيدة األسموبعمى طبيعة  أدبينوع 

 إلىوقد قّسمت األساليب في القصيدة الجاىمية ، غير دائرة المستشرقين الذين سبقوىا
 .بالغي وأسموب، قصصي وأسموبوصفي،  أسموب: أنواعثالثة 

فمن . بدعميا بنماذج شعرية األساليبتمك  إظيار إلىوقد لجأت في دراستيا 
الوصفي الميمة تسمسل الجمل النمطية التي تشكل مجموعة من  سموباألعالمات 

                                                 
 . ٕٔٛ :ربابعة.د.............االنواع االدبية  :ينظر (ٔ)
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جديدة لمشيء الموصوف وذلك في  أوصاف، بحيث يحتوي كّل بيت عمى األبيات
الذي يصف فيو  (ٔ)ن شعر امرىء القيسمبو  تالنموذج الشعري الذي استشيد

 . األولمن الفصل  ابآرائو في المبحث الخاص أثبتناهمحبوبتو وقد 
دوات البالغية، و متمثل بالجمل القصيرة وغياب األالقصصي فو األسموب ّماأ

وأّن القصصية متوافرة في النسيب في . بعض التشبييات المتناثرة فقطإذ يحتوي عمى 
مشيد الصيد الذي يتضمن فخر الشاعر،  أووفي مشبيات الناقة  األحيانبعض 

 . (ٕ)سممى أبيبن وكان نموذجيا الشعري وصف البقرة الوحشية عند زىير 
 األمرالتكرار والنداء والم  إلىفي ما يتعمق باألسموب البالغي فقد أشارت  أما

وفي المديح وفي  -اليجائية -حضور في الرسائل العدوانية األسموبوغير ذلك وليذا 
من شعر النابغة المختار في النسيب، وكان النموذج والحديث عن الحب والفراق 

 .(ٖ)الذبياني

القصصي فإنيا  أوالوصفي  األسموب أبرزتّن القصيدة إذا أ" ريتانا"وترى 
. فانيا تكون ذات طابع درامي، وأّما إذا كان أسموبيا بالغياً . تكون ذات طابع ممحمي

 وأبياتامرىء القيس  فأبياتقول ىل كانت نماذجيا تتصف بالممحمية فعاًل، نلكن 
نما كانت قريبة بلّتتسم تظير مالمح أو خصائص تؤىميا  زىير ال الطابع الممحمي، وا 

" وىذه الصفة الدرامية وجدتيا ،ألّنيا تقدم أحداثًا وشخوصاً  ،الطبيعة الدرامية إلى
ونماذج  .زىير أبيات إلىتكون  متمثمة في نموذج النابغة مع أنيا أقرب ما" ريناتا

: المرىء القيس حيث يقول األولىؤالء الشعراء الثالثة ىي؛ النموذج 
  ا مصقكامه كااٌ ع  ؿً مرائب

 

 منفنفمه  د اءه  دري ميفىا مو  
 

                                                 
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ :ديوانو :ينظر (ٔ)
 .٘ٛٔ-ٗٛٔ :ديوانو :ينظر (ٕ)
 .ٖ٘-ٖٗ :ديوانو :ينظر (ٖ)
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ٍ رةى ميٌطًفؿً    عاظرةو مف كلًش كى
 

دي كم دم  ف أ دؿو كممقي   مىصي
 

ٍم ي كال   مىعطَّرؿً ًب إذا  ي عى َّر
 

   ـً ادس  فالشو ئكً ددو ك دًد اارٌ  
 عًك ااٌعخعًم ااميمىعًثكؿً ؽأثدثو ؾ

 

  ـو ك رعو ديغشِّلى ااٍممفى أ كدى  اح 
 

 مٌ ؿ اامىدارم  ي مثعَّرى كميرً ؿً 
 

  دائردي م مشزراته إاى ااعيال 
 

ؽو ككع كًب اا َّرفٌي ااميذىاَّرؿً اكس
(ُ) 

 

رو    ككشًح اطدؼو كاا ددًؿ ميخصَّر
 

 
نموذجًا ثانيًا فيو حيث يقول واصفًا البقرة إمن شعر زىير  اختارتوما ما أ
: الوحشية

ٌقعىدً   كذد ذعدكا أعفاذنا كؿَّر مى
 

ـي    كاـ مدًر كشؾى اا دًف لمى رأٍمني
 

ف دي ًشٍمعنا ااشَّردُّ مى ندى   ك ااٍت كاإ
 

   كثاركا  نا ًمف  اعدنا كعدنما 
ٍف مىمىقدَّرمنا اا َّركا ؽي ميٍصطىدً   كاإ

 

 مى ذُّ األاى دكمدعىنا ًمف كرائنا 
 

 رأٍت إٍف معظًر ااعَّر ؿى مقصدً 
 

 ٌعناأ كٍعقىذى ا مف  مرًة اامكًت  
 

دً ً ٍد ىنىا مىدٍ ك ـ مًذكى   عنا  ك لى
 

 عى اءه ميً دُّ ادس  دنا كمدرىةه  
 

 (ِ) ي اران كما  ارٍت دىكىاخيفي  ىرذىدً 
 

دَّرٍت  كاقٍت  دعنٌف ك دعنا   كى ى
 

 
:  المختار من شعر النابغة فيو في قولو نموذجيااما 

 اقد عطقت  طال  عيَّر األذارعي 
 

  مرم  عيَّر  نٌدفو  اعمرم كما 
 

 ذركدو م مغي مىف مي اًدعي  ك كدي 
 

 أذارعي  كؼو ال ألاكؿ  در ا 
 

 ا  ًمف  دٌك مثؿ ذاؾ شاً  ي 
 

ٍ مى طف اي  غ من  ؤي أماؾ أمر   مى
 

 كاـ دكًت  االؽِّل ااذم  ك عاًص ي 
 

 أماؾى  قكؿو  عنؿ ااع ت كاذبو  
 

                                                 
 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ :ديوانو (ٔ)
 .٘ٛٔ-ٗٛٔ :ديوانو (ٕ)
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 (ُ)كاك كيً عىٍت  ي  اً دىٌل اا كاًم ي 
 

 أماؾ  قكؿو اـ أكٍف ألذكاى ي  
 

 
 أساسأن تفيم النوع األدبي لمقصيدة الجاىمية عمى " ريناتا"د حاولت لق

يمكن ان تكون أحد  ، وذلك يعني ان القصيدة ال"غنائي أو، ، دراميممحميوصفي "
نما ت  مبادئ" إميل شتايجر" جاء في كتاب صف بيا، اعتمادًا عمى ماوىذه الثالثة وا 

أسموبي يصبح  أساسدبية عمى األ األنواعان تصنف  إلىالذي ييدف  (ٕ)الشعرية
 األمر، األوربيةر غير خَ التصنيف بموجبو أكثر مرونة ويمكن تطبيقو عمى اآلداب األُ 

ممحمة  ال، (ٖ)الذي ُيفيم منو أن القصيدة يمكن ان تكون ممحمية أو درامية أو غنائية
ى ولكن ىل يعني ىذا التصنيف أّن الشاعر الجاىمي لم يمتفت ال. غناء أوأو دراما 

قدمناه من نماذج شعرية  قرأناه وما ذاتو او يتحدث عن عواطفو ووجدانياتو، لكن ما
من ويمجأ إلييا بشكل واضح حتى أن  حديث الشاعر عن ذاتو إلىكثيرة تشير حتمًا 

" ريناتا"عمى حين اننا نجد  (ٗ)"الحب الغنائي"المستشرقين من أطمق عمى النسيب 
ذاتو وأحاسيسو ويصف األشياء أكثر مما يصف ترى ابتعاد الشاعر عن الحديث عن 

مما ىي غنائية بسبب  أكثرنفسو، ولذا فالشعر الجاىمي يظير خصائص ممحمية 
عن التركيز عمى المزاج والشعور النو في تنقل دائم من موضوع الى  ابتعاد الشاعر

 . الواحدة في القصيدة آخرموضوع 
عن الشعر الجاىمي بسبب أن تنفي الغنائية " ريناتا"إّن الشيء الذي جعل 

لم يكن مشغوفًا بالحديث عن عواطفو ومشاعره وانو نادرًا ما  -رىتكما  -الشاعر
نقرأ مع الشاعر في وقوفو عمى  لكن أال. الحديث عن ذاتو ووجدانو إلىيمتفت 

                                                 
 .ٖ٘-ٖٗ :ديوانو (ٔ)

(2)
 Emil staiger “Grund begriffe der poetic, p. 120. 

(3)
 Renate Jacobe: studien zur poetic der al tarabisch en qaside: 209. 

(4)
 IIse lich tenstadte: Das Nasib der altaabischen Qaside, Islamica. volum 

5 1932: p.18. 
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ان دالظاعنين والبكاء عمى فراقيم، شيئًا مما لو عالقة بوج األىلوتذكر  األطالل
يث عن قصص الحيوان لم يكن منفصاًل عن ذات دبل حتى الح. الشاعر العميق

الشاعر الجاىمي وظرفو البيئي أو النفسي أو الحياتي وأنو كان شديد الصمة بتجربة 
يوحي حقيقة بانتياء شبح قرأ في طمل زىير تّبداًل نأال . الشاعر ورؤيتو الخاّصة

تروح وتجيء خمفة عمى ذلك وأن ىناك حياة يبعثيا وجود العين واآلرام التي  ،الحرب
ت في طمل دذلك أن تمك الحيوانات قد توالعمى الطمل كخمفة الميل والنيار، وزيادة 

: من كّل مجثم، إذ يقول نزىير وأن اطالءىا ينيض
ـي حب  مثٌعـً كماعًم ااٌدرٌاًج  اا

 

ٍّـى أك ى    اـ مكٌعـ دمعمأمف ا
 

 مرا د ي كشـو  ي ظكا ًر معصـً 
 

 دًف ككعناكداره انا  اارذمت 
 

ٍ ثىًـ   كاطالؤ ا دىعنٍ فى ًمف كؿِّل مى
 

ـي دمشدف ًخعفمن     نا ااًعدفي كاارا
 

  فدان  ر تي ااٌدارى  عدى مٌك ـً 
 

 كذفتي  نا مف  عد  شردف ل من  
 

 كعؤدان ك ذـ االكًض اـ دعثعَّرـً 
 

ؿو ثأ   ا يَّر  يعفان  ي ميعرَّرًس ًمر ى
 

ـٍ ص الان أدنا ااٌر  ي كا ؿى    عما  ر تي ااٌدارى ذعتي ار عًنا  (ُ)ـً أال اعع
 

 
فمعمو أراد أْن تكون  ،رفقاء سفر أولم يخاطب صحبًا  ىذا طمموفزىير في 
التي وقف ُيسائُل أحجارىا، بل يسرع إلى نثر  مع جو تمك الّديار (ٕ)مناجاتو خالصة

لذي مواطن الذكرى بذكر تمك األماكن ليستثيُر في كّل منيا أصداء ذكريات عمره ا
. فال يقوى عمى اإلمساك بو ييربيزال  فني وما

ة المغموطة لمشعر الجاىمي من لدن بعض المستشرقين والمنقوصة اءإن القر
عن التتبع في الوقت ذاتو؛ أدت الى سوء فيم الشعر الجاىمي بشكل عام، فضاًل 

                                                 
 .ٔٔ-ٜ: نواديو (ٔ)
 .ٜ٘ٔ :سالماإلنصوص من الشعر العربي قبل : ينظر (ٕ)
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لممستشرقين اآلخرين ممن سبقيم في ىذا المضمار، جعل ىؤالء يقيمون األعمى 
الشعر مّضان  إلىتيم عمى تمك الدراسات ويستنبطون منيا من دون الرجوع أدل

والوقوف عمى ذلك  ،ومصادر الموروث الشعري العربي المباشر ،الجاىمي األصمية
 -في أكثر من مناسبة في قراءتيا لمشعر الجاىمي" ريناتا" وقعت بو وىذا ما .كّمو

ان  إلىالذي أدى  األمر -ىا ىناموضوع مبحثنا  األدبية األنواعالسيما في مجال 
يوقعيا في مغالطات ليست يسيرة، إذ أنيا ضغطت الشعر الجاىمي حتى ينسجم مع 

تستوعب الشعر الجاىمي  ان تأتي بنظريتيا الجديدة التي ال وأرادت" شتايجر"نظرية 
تصنيف شعر  -عمى سبيل المثال -فكيف تستطيع ،هنعكمو عندما نفت الغنائية 

الذي يتصل اتصااًل وثيقًا بذات الشاعر  -وغيرىا الخنساءكقصائد -ليالرثاء الجاه
: من ذلك رثاء الخنساء ألخييا صخراً . ووجدانو

 ااد ر ككاف ااد ر رٌدا ان  عيإذ راب
 

 م كدف م كا ا  دفي مااًؾ ال دا 
 

 كا ًؾ أخاًؾ إذا  اكزت أ عا ا
 

  ا كي أخاًؾ ألدماـو كأرمعمو  
 

ٍع ىبي   كاًد ااؿٌ   دًؿ  ع ا امي ى
 

 دعدك     ا حن عندي مراكيع ي  
 

 أك دي ع كا دكف صؼ ااقكـً أ ال ا
 

 لمى ديص حى أذكامان دلار ينـ 
 

  اء ميعما ا مككل اا ردؾ إذا ما
 

ٌقدقمى ي     ك اافمى ااكامؿي االامي لى
 

 عندى اامعدًؿ اصعًب األمًر رٌكا ا
 

 دندم اار دؿى إذا  اؽى اا  دؿي  نـ 
 

 لكزمي ي إٍف ذًرعى ي  ا ا كااصدؽي 
 

عمي  كاا كدي ً ٌعمي    اام دي لي
 

 إٍف  ابى مع عمن  عا انا  ا ان 
 

 خٌطابي ملفعمو  رٌاجي مظعممو  
 

 (ُ)شىٌنادي أع  مو اعكمًر ٌطال ا
 

 كددمو أ عاؿي أاكدمو ذٌطالـٌ  
 

 

                                                 
 .ٚ-ٔ :ديوانيا (ٔ)
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يجد قد فجع بموتو النو كان ر تأّبط شّرًا راثيًا صاحبًا لو نقرؤه في شع أو ما
: ، حيث يقولوالنصيروالرفيق  األخفيو نعم 

 ذىؿُّ مي   اريدي ما مٍّى  كب
 

  ٌزعي ااٌد ري ككاف  شكمان  
 

 رل   رده كطىؿُّ عذكٍت ااشِّل 
 

شاًمسه  ي ااقرِّل لمى إذا ما  
 

ٌؿ االزـي لدثي دىلؿُّ  ٌؿ لى  لى
 

 ما ظا فه  االزـً لمى إذا 
 

ذا دى طك  ؿ  ثه أ ؿُّ مكاإ
 

 ره لدثي دي دم دثي ميزفو  اـً  
 

ؿُّ  ذا دىغزك  ً ٍم ه أزى  كاإ
 

  ىؿُّ رً كل حمي  ؿه  ي االيِّل أ 
 

 (ُ)لى ي ي إاٌل اادماعيُّ األ ىؿُّ ػ
 

ػ دٍص  دركبي اانكؿى كلددان كال 
 

 
ورثا دريد بن الصمة أخاه عبد اهلل وقد اردتو الخيل صريعًا فقال حينما تنادت 

: القوم خبر مقتمو
 ـٍ اارَّردماا ذاؾي  أ  د:  قعته 

 

 دىٍت ااخدؿي  ار ان أرى : معادكا  قااكا 
 

  ما كاف كذا ان كال طائشى ااددً 
 

 ل مكاعى ي  فٍف دؾي   دي اا خؿٌ  
 

دً   ً رىٍطًب ااًع اًء كاانشدـً ااميعى َّر
 

تٍ  كال  لى   ىًرمان إذا اارداحي مىعاكى
 

 مف اادكـً أ قابى األلاددًث  ي  دو 
 

 لا ظه  ذعدؿه مىشٌكدً  اامصد اًت  
 

  مدده كدغدك  ي ااقمدًص اامقدَّردً 
 

 خمدصى اا طًف كاازادي لا ره  مراد 
 

مال ان اما كاف  ي ااددً  ان كاإ   ىمالى
 

ٍف مى َّر ي ااذكاءي كاا ندي زادىدي    كاإ
 

  عٌما  الدي ذاؿ اع اطًؿ ا عدً 
 

 ص ا ٌلمى  ال ااشدبي رأ  ي  ص ا ما 
 

 ارؤدمً  كاامكمـً ااميمى دَّردً 
 

 ا   طى األرضى ااف اء مزدعىتٍ إذ 
 

 (ِ)د عدً  ضً كمىف دىٍععي ي ركفه ًمف األر
 

  ال د عدعؾ ااي لٌدان كمدمان  
 

                                                 
 .ٗٙ: ديوانو (ٔ)
 .ٓٙ :ديوانو (ٕ)
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ورأوا  -وىم القسم الثالث -أما المستشرقون الذين أدلوا دلوىم في ىذا المضمار

 ،"شولو وفاجنر"، فيم األدبية لألنواعيخضع لمتقسيمات الغربية  الأن الشعر الجاىمي 
إلى مناقشة آرائيم تمك ورّدىا بمراجعاتنا لمشعر العربي، متوصمين  -ىاىنا -فنأتي

. إلى حقيقة األمر وابطال زائف تمك اآلراء

 "جرجيور شولر" آراء
عمى الشعر  األوربيةتطبيق نظرية األنواع األدبية  إمكانيةإذ كان يرى بعدم 

من آراء " ريناتا"بو  تأخذما  إلىوتقسيمو بموجبيا، وىو بيذا يشير الجاىمي 
ويرى أن الشعر . فيو من المغالطات أوقعياوما " أميل شتايجر"المستشرقين السيما 

ن مخصوصية ُتمّيزه ذو الخاص بو ألنو شعر  إطارهالعربي يجب أن يصنَّف ضمن 
أْن ُيصنَّف حسبما فعل النقاد العرب القدامى في تصنيف  الشعر الغربي، وأجدُر بو

 .ذلك إلىمديح وىجاء ورثاء وما  إلىو أغراضو الشعر أ أبواب

: "جهرإفالد فا" آراء
المشيورة،  األدبية األنواعلم يأخذ بدرج الشعر الجاىمي تحت أي نوع من 

، ولكنو كان ميتمًا أن يبرز بعض المالمح القصصية "، الغنائيةالدراماالممحمة ،"
ومن . ان ومشاىد الصيدقصص الحيو إبرازفضاًل عن  ،الموجودة في الشعر الجاىمي

وبين في . أىم تمك المالمح الخرافات المتصمة بعالم الحيوان وقصص الكتاب المقّدس
لمشعر الجاىمي بيذا الصدد ان معظم الشعراء لم يعمدوا إلى استحضار دراساتو 

نما تكون   آخر ويضيف أمراً . إلييا النيا معروفة لدى السامع باإلشارةالقصة كاممٌة وا 
ثبات ىذا أن تمك ا لقصص تكاد تكون خالية من الصحة ومشكوك في صحتيا وا 

وا في الشعر الجاىمي عامة، ، إذ أّن المستشرقين شكّ اإلطالقليس سياًل عمى  األمر
يريدون االعتراف اعترافًا صريحًا بقدرة الشاعر عمى استخدام األسموب القصصي  وال
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لقصصي مثل حديث النابغة وقد أورد في دراستو نماذج من الشعر ا. في أشعارىم
الصمت، وقصة الخمق عند عدي  أبيواليدىد عند أمية بن ، "الحية" عن ذات الصفا

عر شفضاًل عن إشارتو الى أّن ال بن زيد العبادي وقصة حب المرقش عند طرفة
  العربي استطاع أن يصل الى مستوى

عن السموأل  ىاألعش أوردمتمثاًل فيما  "القصيدة القصصية" "Ballade الَباَلد"
بالد  إلىالقيس قبل مضيو  ؤوقصتو في حفظ األمانة التي أستودعيا عنده امر

  .-النموذج في صفحات ىذا المبحث إلى اإلشارةوقد تقدمت  -الروم
 

تقدم يظير ان ىناك تفاوتًا بين آراء المستشرقين بشأن  من كل ما
ت، ويعود ذلك الغربية بالذا األدبية األنواعتصنيف الشعر الجاىمي ضمن 

حاولوا تصنيف الشعر منطمقين من  المستشرقينان بعضًا من ىؤالء  إلى
أّن أمكانية وجد الصنف اآلخر منيم زاوية نظر محكومة بثقافتيم، عمى حين 

. يمكن ان يخضع لممقاييس النقدية الغربية ذلك التصنيف ال
فمن حكم بغمبة الغنائية حكم عميو حكمًا مطمقًا، عمى حين أّن 

ذلك أن مالمح القصصية . والقصصية الغنائيةج بين والقصيدة الجاىمية تزا
موضوعي لمتعبير عما معادل عندما يعمد الشاعر الى تشكيل تظير أحيانًا 

. يريد
من قال بغياب الغنائية عن الشعر الجاىمي فيو أمر فيو كثير  أما

ون القصيدة من المجازفة من لدن ىؤالء المستشرقين، اذ ليس منطقيًا أن تك
تكون ذات طابع غنائي، بل  ال لكنياممحمي،  أوالجاىمية ذات طابع درامي 

 وأما. القصيدة ليست درامية محضة وال غنائية محضة عوان بين ذلك
ن الذين رفضوا تصنيف الشعر الجاىمي ضمن معايير النظريات والمستشرق



 / األنواع األدبية يف الشعر اجلاهلي/ املبحث الثاني/ الفصل الثاني
 

ُْٕ 

ما أْن  ألحديمكن  النقدية الغربية، فقد وجدوا في ذلك مزالق ومخاطر ال
ن ما وقعت فيو  من إشكالية لنفييا وجود الغنائية في " ريناتا"يتجاوزىا وا 

ان يصنف الشعر الجاىمي حسب آراء  إلى" شولر" اضطر، الشعر الجاىمي
ابتعد عن تمك التقسيمات " جنرفا"كما أّن . النّقاد العرب في القرون الوسطى

. لممحاذير نفسيا



 
 
 
 
 
 
 

 الثالث املبخث

 َـاجلايمٌ دَـالكصٌ يف وعــاملىض دَــوح
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 طئةوت

تكاد تكون وحدة الموضوع في القصيدة الجاىمية مثار خالف اآلراء عند النقاد 
. عمى السواء والدارسين والباحثين قديمًا وحديثًا وبين العرب والمستشرقين الغربيين

والحديث عن وحدة الموضوع يقتضي أوال فيم ما تعنيو تمك الوحدة في بناء 
ستنطاق آثار او األطاللاالبتداء بالوقوف عمى  القصيدة الجاىمية المكتممة من حيث

ب وذكر الحبيبة يالتي خمفيا الراحمون عنيا، ومن ثم االنتقال إلى النس واألحجار ىؤالن
بعد ذكرىا متوجيا إلى ناقتو التي تقوده إلى رحمة شاقة الشاعر الظاعنة، والتي ينطمق 

تكون  لناقتو، وتمك ال الصحراء وما يستحضر في ىذا المقطع من مشبيات هفي ميام
عني حمار الوحش أو البقرة الوحشية أو نوذلك  -سأببمواصفات القوة والسرعة وال إال

التي يراىا الشاعر جميعًا معادالت موضوعية لمعاناتو النفسية  -الثور الوحشي
 األمرب بو تحتى اذا ما است. أي إلى الرحمة إليياحاطت بو ودفعتو أوالظروف التي 

، ينطمق -رفيقة دربو وصاحبتو القريبة من نفسو -ىا مع ناقتوءتحمل عناد قمن رحمة 
وبالطبع  ،إليوإلى مقطع المديح أو الرثاء لتحديد اليدف الذي يريد من ناقتو أن توصمو 

.  تجانسًا مع حالتو النفسية وظروف حياتو البيئية واالجتماعية
التزام الشاعر في مدى  ناسموك الشاعر الجاىمي في بناء قصيدتو يري إنّن 

نفوسيم  فيوما يبعث  إليوائم وحب السامعين بنائو بما يتو إخراجالمحافظة عمى 
 أو يقطع عنيم وفي القموبأو  الشوق لتمقي شعره من دون أن يثير فييم ضجراً 

. ( )النفوس ظمأ لسماع المزيد
 إخراجياقصيدتو والى إلى  ان وحدة الموضوع لم تنفصل عن منظور الشاعر

في فتو وشعره، الثمب أو عن يتعرض لمط ًا محكمًا وقد استكمل كل ناقصة كي السبق
                                                                   

 . 2: والشعراء الشعر: ينظر ( )
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ي ناآلخرين وقد طاف بو خيالو الفإلى  ومن أجل أن يكون قد وفق في نقل معاناتو
ن الوسائل ما يعطييا القدرة مقصيدتو لكل معدات النجاح وما سخر  استحضارفي 

 إطالةلشعراء، فمنيم من يجد في عمى التعبير الجيد، وان اختمفت سعتيا بين ا
قناعغايتو إلى  المشيد ضمانًا لموصول المتمقي بمعالجاتو لموضوعو وجذب  وا 

 الالنفسي  زل المشيد الن الموقفتخ، ومنيم من يإليو اإلصغاءسماعو بحسن 
المتمقي بل يتابعو ويمتمس  في نفس ئمن دون أن يكون لذلك أثر سي اإلطالةيتحمل 
يمثل "  "المختزل" استحسان موقفو الفني، وربما كان ىذا النوع مّن ر ومن ثَث عذلو ال

في النابغة ناقصًة، ومن المرجح أن تكون مطولة  إليناالشعرية التي وصمت  األشكال
"مديح النعمان مثاًل واضحًا ليذه الظاىرةً 

( ).  
دتو وعاشت معو وىو يوىذه الوحدة راودت الشاعر الجاىمي وىو ينظم قص

تو الشعرية والزمتو حتى انتيائيا، مع حرصو عمى ترتيب أفكاره ترتيبًا يعاني تجرب
. منطقيًا يفيمو عالمو األدبي ويستحسنو السامع ويتذوقو الناقد الممتزم

الوحدة  إثبات إطارلمرد عمي آراء المستشرقين في  -ىاىنا -في دراستنا ونأتي
ن لدن أكثر من الموضوعية لمقصيدة الجاىمية التي تعرضت ألكثر من طعن م

مستشرق من ىؤالء الذين لم يقفوا حقيقًة عمى نصوص الشعر الجاىمي، ولم يتفيموا 
لتيم التي تدحض وجود مثال يحاكيو دأ إلقامةالتراث الشعري العربي عمى حقيقتو 

الشاعر الجاىمي، بل لم يتذوقوا الشعر الجاىمي وألن األدلة الميدانية غير مستكممة 
 .لدييم
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املستشرقني   وآراءضوع وحدة املو
ب في القصيدة المتعددة يعن عالقة مقطع النس" ريناتا"نمحظ فيما عرضتو 

من دارس من  أكثراء رتعرض آل إذالموضوعات، بما بعده من مقاطع القصيدة، 
ب وما بعده من الموضوعات يعدم وجود عالقة بين النسإلى  لتوصّن تالمستشرقين ل

ىالل الشاعر العشقي فانو متوافق مع التقميد المتبع في القصيدة المكتممة، وأما است
مة وما لحالرمز في بداية المإلى  المرفوع اإلنشاداليوناني لنشيد  األدبفي 

رضا المحبوبة  من قبيل فخر الشاعر بنفسو ليكسب إالالموضوعات من بعد ذلك 
. وقناعتيا

ىا من شعر عبيد التي اختارت ةدراستيا عمى النماذج الشعرية الثالث أقامتوقد 
ب والنابغة الذبياني ويظير في كل نموذج منيا طريقة خاصة يّن بن االبرص والمس

عالقة رابطة بين الموضوع السابق وبين الالحق اال عن طريق بعض  لمشاعر وان ال
فقط، وعن طريق حسن التخمص وىذا ما لم يحصل اال في الصنف الشعري  األلفاظ

وتجعل وحدة . -كما تدعي -العصر العباسيالمتأخر أي في العصر االموي و
ب ورحمة يالقصيدة في الشكل من حيث التزام الشعراء بمقاطع القصيدة من طمل ونس

. ثم الموضوع الذي يريده الشاعر
في قصيدتو  -األولنموذجيا  -لكننا يمكن القول عن مضاء الشاعر عبيد

 : لو قائالً لمضاء موضوعيًا موحدًا بعد أن استيميا بط
 كُ ا طِ   ا ا  كُّل ع  هدٌ  دارٍ  يا

 

اا اال   هنُ االَ   االه  مك  سييُ  
 

 
 األىل قرافن ىمومو بعد أن طال العيد بذلك الطمل وعيًا أن يقول مسرّن  إلى

 :وقد غزاه الشيب
 هقد ا ِرى   ه ل سيم تسَضرهل

 

 ل رٌة  عالُة ااقيُم ُش الُك  
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لرحمة وامتطاء ناقتو سبيمو فما عاد ذاك اليوى من الشاعر بذي بال ليمنعو ا
السيما بعد كبره، لكن ذلك الشيب لم ينتقص  واآلالمالوحيد في الخالص من اليموم 

 :من شخصيتو واندفاع نفسو وتذكر أيام اليوى والشباب، لذا نراه يختتم قصيدتو قائالً 
 ها  الَ ىَ  اى الا ام ااش اَب ف

 

سالُك لُ   ىَّي   ل  م  شيٌب  هاستكِ  
 

 نَ  استٍ  تكُّل حم ىالٍ  مً شل هااشيبَ 
 

 (ٓ)ااخاال  نُ ااكِ   هادُ  درُّل   ُ  
 

 
ذ إد؛ بفي مديح القعقاع بن مع سب بن عليّن من شعر المسفأما النموذج الثاني 

 :اً نسِّبتيقول مستياًل قصيدتو مُم 
 تاُع   م  ح ى  بيرُ   رسحتٍ 

 

 اعُ  ا  هدٍ  تٍ هرَ  طاسُ ق ك االَ  
 

  اس اكٍ  مِ إه  قحينٌ   م  يرُ 
 

 هال  قطاعُ  ي ت  بر الٌ ك 
 

 
 : يقول أنلى إ
 ا صِّص  لتهبَ  اك ااس لٍ   مِ  ر يَت 

 

هاُع هرٍ  يٌ هوسهَت  عد تشهِ  
 

 تّ رٍض عذا  ل  إ ا سالتٍ  كَّي ٍس تفٍ 
 

  لالان  رح اايديم ه اع 
 

 
 إليوما أوشك أن يصل  إذاالممدوح حتى إلى  ويثني عمى ناقتو التي تحممو

. ل قبمو تبمغو قول الشاعرلتص إليول الريح رسالة حمّن 
فانيا لم تجد من رابط بين ىذه الرسالة ومقطع الناقة وما من " ريناتا"اما 

تستطيع  ال ىاألنّن خذ بو ألاأو  يمكن قبولو الشاعر، فذلك ما ال إليوص لجأ تخلّن 
ن المستشرقين اآلخرين الذين دنيا ديداالستقراء الجيد لمشعر العربي الجاىمي، ودي

الشعر  وان لم يستقراتيم عن الشعر العربي عمى دراسات اآلخرين ممّن يقيمون دراس
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بصورة جيدة، وكما قدمنا آلرائيا في كتابيا في المبحث الخاص بيا من الفصل 
 دونمن دراساتيا عمى البناء السطحي لمقصيدة  بإقامة، وانيا تعترف حقيقة األول

.  الشعري العميقوفنّنو الغور في خياالت الشاعر 
: معمقة النابغة الذبياني منموذجيا األخير فأما ن

هُد  ااٍس   ااعحيااُ   ينٍ  يا دارٍ 
 

 اا دُ   حييا  اافَ  هطاكٍ   قهتّ  
 

 
خالًء وأمسى "لم يجد جدوى من المكوث في ذلك الطمل بعد أن أمست فعندما 
وجد من األْولى ترك ذلك كمّنو وال مناص إالّن الرحيل عمى ناقة  لذا "أىميا احتمموا

ذنسر :  يعة قوية تسمك معو طريق رحمتو، وا 
اه  ارتلاعٍ  ال إذا ترو  لِ   عدِّص 

 

لُد  َ   حى  يراهنٌ  ااقتهدٍ  هاهلُ  
 

  
بعد والنعمان،  هممدوحإلى  أعدت لمسفر القاصد األكيد لتوصمو ي ناقة قدهف

 :يجد نفسو عند ممدوحو قائالً  ان ينتيي من قصة مشبو ناقتو ثور الوحش
اه   مِ   ام  تحك ت حبهل اام

 

   (ٓ)ه ل اا عد اادهى ضالي  حى ااهاس  ل  
 

 
ل أن ال تمميح الرتحا "في دراستيا رأتما  حسب"لم تجد " اتانري"ان  إال

 ستطاع عن طريق التخمص أن يصلأنّن الشاعر االشاعر نحو ىدفو، ولكنيا ذكرت 
.  خرالممدوح، أي لم يكن ىناك أدنى ارتباط بين المقطع والمقطع اآلإلى 

لمحالة الشعورية  دامتدا إالب الذي نقرؤه مع الشاعر الجاىمي ما ىو يالنس إنّن 
 استيلّن و ،الظاعنين عن تمك الديار التي وقف عمييا األىلإلى  يننالتي تنتابو في الح
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واستوقف الصحب لمبكاء معو بعد خمو ديار الوطن من أىميا النازحين،  ،القول فييا
 . ه النفس واقترنت حياتيا بحياتوحبتْ ن أكان بينيم مَث  إذافكيف 

الوطن األم، فالطمل وما ينتشر فيو إلى  الطمل يمثل الحنين إلى لحنينا نّن إ
األوقات واسعد األيام، فال غرابة أن نجد الشاعر  أجملمن الذكريات تمثل لمشاعر 

صحراء لم وجوده المبعثر في  إثباتيبرز ذاتو ويفرغ شخصيتو في محاولة من أجل 
أما البكاء الذي يغدو وكأنو البد منو وىو . مكانياً أو  ف معيا استقرارًا زمانياً يعر

جزءًا من الزمان الذي  أصبحيستوقف الصحاب لمبكاء معو عمى ذلك الطمل ويراه قد 
م وىرم معو العمر وال يستطيع، رده، ومن ثم فالبكاء عمى الطمل يعني البكاء صرّن ت

من بين يدي المحبين، فيرتبط عنده حالتنا الحرمان عمى الحياة التي تتبعثر أياميا 
 يجد من بًد اال ما ، وعندئذ ال( )من السكن والوطن وعمق حالة النزوح واالرتحال

والنوي وآثار  األحجارطممو من ضياء الذكريات الضئيل الذي تشعو تمك في يبصر 
. مواقد النيران وأسجاف مواضع الخيام

ذات عالقة متداخمة في  هاعر بين يدي ممدوحلتي يقدميا الشوىذه الموحة ا
ة متكاممة يميد الشاعر فييا فلِل آفخرًا، وىي لوحة متأو  موضوع القصيدة مدحاً 

من وقوفو عمى طمل النازحين، وكان سبيمو في ذلك  األولىلموضوعو منذ المحظات 
 ىفَث أو مّن أأمن " "لمن الديار"أو  "لمن طمل"االستفيام عن الطمل فيذكره  ألفاظاستخدام 

، وىي جميعًا تمثل التساؤل الضائع الذي يدور في ذىن الشاعر "ل ميّن آامن "، "دمنة
حال الديار بعد أن  إليوما آل ما استنطق تمك األحجار، ولِل  إذاه يجد لو جوابًا علّن 

آثار  اً برز، مُم األمطارالرياح ليا وسفيا وما تجمبو من  أصبحت منعدمة الحياة، وعفّن 
ىدم الحياة وطمس معالميا بعد رحيل في ه ومشاركتيا للطبيعية في تمك الظواىر الط

من ذلك ما وجدناه   األلفاظاء تكرار تمك روقد وجدنا في شعر كثير من الشع. ةحبّن األ
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النو مشغول  جدوى في المكوث فييا، ال إذفي أطالل زىير التي يغادرىا  دائمًا 
: بممدوحو ىرم بن سنان؛ من ذلك قولو

ال يريَل   را نٍ  م طحكً لٍ كُ 
 

، قديَل قبً حَ  نَ كٍ  الٍ  عا هخٍ  
 

  حه  هه   اهها ك تسلِ 
 

  هيل ر هلَ  ه ل  رواتهُ  
 

 يدا  تاةٌ   مِ  بمِ  مٍ حّ كَ ىٍ 
 

  ا، ااهشهلَ ،  ل  عاولُ عَ رجَّي تَ  
 

  ايٌ   طمَ ايحى  عا  م آك 
 

 ،  ااقويلَ زُ ااعلاك  نَ ث بك 
 

 ا ح ى ها خياالتً تطاالَ 
 

 اابريلَ  يمٍ ااد عَ   ا يتطكِ  
 

  ح ى  مَ    يك  ا  رلَ  اع رَ 
 

 (ٓ)اؤ اَا اي هاكذا اإ ىٍّي حُ كّ لٍ ُب  
 

   
 : و كالذي نجده في شعر عبيد بن األبرص حيث يقولأ

 واسن  سرهُس  م ااديارَ لٍ كُ 
 

 هسُ درَ   ىَّي  قعارُ  م اإل تّ درٍس  
 

  ا هلٍ رَ  مَّي  اي ك هارىِ  الِ إ
 

 ا يسُ  اادهاةُ  خحيُ   ل  يريٌ  
 

  ب رةٌ  اار يلَ  اعاط نٍ  دارً 
 

 (ٔ)رؤهسُ  ذاُت   يضُب  رافُ ا ٍش قفٍ فٍ  
 

 
 :وكذا ما نقرؤه في شعر لبيد بن ربيعة العامري حيث يقول

 ا  ا   قالَ  سكَ  ااديارَ  تّ  فٍ 
 

 ا  ا  رلالَ  هكَ  دٍ بِ    هىي ت 
 

  اهيسُ   ل  عد  يدُ تلرَّي  د مً 
 

  ا ا هسرالَ سالكَ  خحهمٍ  لاجً حُ  
 

  اهوابٍ  ااهلهلُ  يلٍ  راب تّ يٍ زُ رَ 
 

  ا ا  ر الَ هدَ د جاارهاعُ  هديُّل  
 

  دلمٌ  ه ادٌ   ارينٌ   م  كِ 
 

  ارزالَ إ  تلاهٌب  ه شينٌ  
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  اطالئُ   حى   ا هنً  يمَ هاالُ 
 

  ا يالَ   ااعضااُ  كَ جُّل  ت هذاي عَ  
 

  ا بمِ   م ااطحهكُ  هلال اا يهكَ 
 

  ا ا  قاللَ  تهمٍ  دُّل جُ تَ   رً زَ  
 

 ااامَ ه يف  ؤٍ  ا   اكَ  تَ  هقفّ 
 

 (ٓ) ا اللَ   ا ي يمَ  خهاادٍ  اي لِ َص  
 

                            
في  -يطيل المكوث ومن مالحظاتنا لتمك النماذج الشعرية، نجد الشاعر ال

عمى الرغم مما يبث  واأللفةالحب  أيامعند تمك االطالل وذكر الحبيبة  -كثيرة أحيان
فقد تكون  .ر بيا قمبو كمدًا عمى األحبة الراحمينفييا من اآلالم واآلىات التي يعتص

أنيا السبب في ذلك الفراق وما خمفتو في قمب أو  األبدإلى  الحبيبة الراحمة مفارقة
يريد  كل ذلك ينيض مسرعًا وكأنو ال أمامالشاعر من الحنين العارم، لكن الشاعر 

بو وكاد  وأحاطاور قمبو الذي تس وال الغادرين، فيسرع ليجمي اليمّن نتو أن تنتظر للرجو
ه لتقطع معو طناقة جسرة ذمول مرقال في مشييا مذعان لسوب، هِل يشممو بكل جوارح

. حيث يقوده طموح النفس فيمن يرجو نوالو ليحط رحالو عندهإلى  رحمة العذاب
نفسو من  إلخراججديدة وكثيرة يُمعقب بيا الشاعر  ألفاظلذلك كانت تتساقط 

الذي أو  بدي،فو الفراق األوصالو بذلك الحنين الذي يخلّن ع أمأزق الذكريات وتقطُّط 
إلى  " ي اليمّن ولقد اسرّن " "ما ترىع وعدِّ "" اليمّن  فسلِّ " ألفاظ تأتيكانت ف. يحس فيو غدراً 
لوحة الرحمة عمى تمك إلى  عية االنتقالوالتي يييئ لنفسو مشر األلفاظغير ذلك من 

ا من وحوش الحيوان، وقد أعد ليا ذكر قصص مشابياتوإلى  ع منيارّن فالناقة والت
. الشعرية وتجربتو الحياتية والنفسية عمى السواء رتوظيارًا لمقدإعدادًا عاطفيًا وفنيًا إ

ما من  إذ، تممةيمكن القول بعدم ترابط مقاطع القصيدة الجاىمية المك لذلك ال
السابق  عميو بين أسسوآخر تقوم وقد بنى لو مقطعًا  إالّن الشاعر  إليومقطع ينتقل 

يعني انقطاعو عما يأتي بعده، بل  ب قد انتيى فذلك اليوالالحق فان كان مقطع النس
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ىو الترابط النفسي بين الشاعر وبين مقاطع قصيدتو وما يبث فييا من لواعج نفسو 
بحياة القبيمة التي ينتمي إلييا، أو ألداء ميمٍة ما لقبيمتو مع مما لو صمة أو  الذاتية
ذي نقرؤه في شعر النابغة الذبياني وفي اعتذارياتو الكثيرة لممك أخرى كالقبيمٍة 

. المناذرة النعمان بن المنذر
ليا الشاعر ناقة يرى فييا كل مواصفات القوة  مقطع الرحمة وقد اعدّن  ويأتي

ولذا ظمت لوحة الناقة في . ان العبد لموالهعذإلسرعة وانيا طوع سوطو تذعن اليو وا
خالدًا يعموه االعجاب في أغمب األحيان، ويذىل عقول  ذىن الشاعر تحمل رمزاً 

عميق باالعجاب بمظاىر القدرة التي  حساسٍ إما تراكم في أذىانيم من لآخرين 
المكان من أو  وليس ذلك فحسب، فالناقة لم تشغل ذلك الحيز. ( )تتصف بيا الناقة

الشاعر وبما  ل محتوى فكريًا بما يصفيامثّن تقصيدة الشاعر الجاىمي فقط، بل كانت 
وصاف، بعد انتقالو المباشر من حديث الطمل الحزين وذكر لواعج يختار ليا من األ

ًا ليفأ وأما أن يصبح لميمّن  األبيةالحب الضائع الذي جعمو تائيًا فاما الحياة الحرة 
فكرية ناجحة  ةٍ بديد مشاعر الحزن واالسى باستمالفالناقة ىيأت الشاعر لت .وأنيساً 

ري ممموس وعبر نقالت فنية سميمة ومرتكزات اسموبية واضحة دقيقة وانسياب تصوي
. االعداد ولم تكن عشوائية التوجو ليا كلّن  أعدّن 

وتظل لوحة الرحمة عمى الناقة واختيار مشبيًا ليا معاداًل موضوعيًا ليواجس 
وقد كانت لكل شاعر ناقة . الشاعر وما تمور بو نفسو من خمجات وافكار ومشاعر

ة اقيافي الصحراء بعد أن يييئ ليا مواصفات بما يتوائم وحالتو النفسية، فنتعبر بو ف
ألن طرفة اراد ليا ان تسمك معو ذلك الطريق الطويل  األوصافعت بشتى تّن طرفة تم

ممك البحرين ليسممو تمك الرسالة التي القى فييا إلى  النو في رحمة فعمية طويمة
 : حتفو، ونقرأ معو تمك الصفات
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 هد استضارُه  ى اايلَّي هاهل ا ِض 
 

هتبتدى  ترهحَ   رقاكٍ   عهلااٍ  
 

  اتَ  صاالرام مٍ   باهاحٌ    هٌم ي 
 

 رلدُ بَ  ن ظيرَ  بمِ   حى السٌب  
 

  امِ  هلهاا تردى ك ل ااينٌ 
 

 (ٓ)دُ ب ر ز رٍ ت رى ا هلنً فٍ ٍس  
 

 
صاحبة دربو  تدغأما ناقة ابن مقبل فقد كانت ترافقو في أسفاره الكثيرة حتى 

بيا وأىزليا واسقط   يستغني عنيا عمى الرغم من أن السفر قد أضرّن  ئا فتالتي م
ه مع صاحبيا ابن تفلوبرىا، لكنيا ظمت مذعان سوطو، بل تيتدي الطريق الذي أ

عد حالة ب هي الوحيد عن ىمومسرّن مقبل لكثرة سموكيا ذلك الطريق، وقد كانت المُم 
. الدىماءزوجو وىي  أالة في حياتو م النفسي التي عاشيا بعد فراق حقيقي لممرأالتازّن 

 :من ذلك ما يصف بو ناقتو
 ا   ابٍ   بيتَ  ر نٌ  ل هقحهصُ 

 

 ودُر  هاال اا هاردُ   ل  هردٌ  
 

 عٌ ّ يُ يٍ تٍ  ا  حى لَ قهاالَ ٍ ُ ٌك 
 

 رُ تهشِّص لَ  خارجٌ  اا راتُب    صُ  
 

  اهضيمٍ  تامَ هردت هقد  حل اافُ 
 

 (ٔ)رُ تيهِ هال تٍ  كّ هصُ  اي هال تَ كٍ غٍ  
 

 
 :وكانت البن مقبل رحالت صيد كثيرة فيمتطي فرسو منطمقًا من ذلك قولو

ًب مٍ طٍ  نُ يُ كّ  ل خٍ   ا بٌ  ه ي كٌ 
 

ااس ُر  ردى  اردٍ ىَ  سا ل ااشرا يفُ  
 

 ن الكَ     زّ ال تَ  اا راديسُ  ضخلُ 
 

 هااهظرُ   ا ل اايلِّص  ااشدقيمُ  تَ  رَّي لَ  
 

  اُت  رِ  هسش   بل  عٍض كقد قدت ك
 

 (ٕ)رُ عُ ااعاهن اامَّي  ستى ه ذت  عير 
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ٓٚٗ 

وىو الغرض،  أالالمقطع األخير من قصيدتو، إلى  اما عند انتقال الشاعر
وحدة متكاممة البناء ومتصمة اتصااًل وثيقًا بمقاطع القصيدة،  عدّن يُم فان مقطع الغرض 

يدة وموضوعيا وانيا صقرابط ليا بال كانت تبدو مفككة في نظر ىؤالء المستشرقين وال
مر ليس كذلك في نظر ، فان األاألصميةالقصيدة إلى  بالصمة تّن يم جزء متصل ال

 أحوالالشاعر الجاىمي وال في عرف المفاىيم النقدية القديمة التي كانت تضبط 
. د قواعدهالشعر وتحدّن 
أن يسمكوىا لتوصميم إلى  قد اخطأ ىؤالء المستشرقون الطريق التي عمييمل

بعوا الرفيع النيم لم يتّن  اإلنساني األدبتقويميم ليذا اخطأوا في و ،ذلك الشعرفيم 
العممية في بحثيم النقدي لمشعر العربي، فجاءت نتائج بحثيم متناقضة  األصول

العممية التي يجب ان تظير في البحث العممي الرصين  األمورمغموطة في كثير من 
ت تمك مسل لمنصوص الشعرية، لذا اتّن بحثي شامل واستقراء كام أساسالقائم عمى 

وقت قريب إلى  لكنيا ظمت مسيطرة عمى الفكر االستشراقي ،المحاوالت بالفشل
. ( )وظمت تطبعو بطابعيا

ب الوحدة الموضوعية في ياالشعر الجاىمي المتمثمة بغإلى  التيمة الموجية إنّن 
 شاعر من موضوعذلك الشعر، فانتقال الإلى  قصائده، طرحتيا تمك النظرة السطحية

خر كان مبررًا ومنسجمًا مع معنى الوحدة المفيومة في ذلك العصر، وان انتقالو آإلى 
ظم القصيدة خيط نفسي يكشف عن ترابطيا وتنامييا وذلك لوجود تين إذانتقال مترابط 

السيما في معمقتي لبيد  ،نواة لموحدة العضوية في بعض قصائد الشعر الجاىمي
. في ىذا الخصوص (2)ه العشماويرّن وطرفة عمى حد ما اق
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ٓٚ٘ 

نحاول قراءة معمقة طرفة بن العبد الستجالء تمك الوحدة الموضوعية  إذونحن 
ة لكنيا كانت قصيرة ليما يفتتحيا بمقدمة طل أولمعمقتو نجده  أجزاءالرابطة بين 
: ، قائالً فقط ي في بيتينلجاء المقطع الطل إذ، وموجزة جداً 

ٍ ُد اخهاٍن  طالًك   رقٍن ٍمه
 

تحهح   اقل ااهشل  ل ظا ُر اايُد  
 

  طييل ى  حلِ سبهقه اي  يا ص
 

 (ٓ)دُ هتلكِ  تيحك   ىي  يقهاهم ال 
 

 
وصف ظعن النساء يوم إلى  فال يكاد يقف عند ذلك الطمل حتى نراه ينتقل

سمرة وجييا وبياء غادرن غدوة وقد شبب بالمرأة الراحمة يوم كانت مأنسًا لو ويتذكر 
 : ذ يقول، إنيازيّن طمعتيا وت
شادًم  سهو يهعض اا ردٍ  ه ل ااسل 

 

هز رلُد  اؤٌ ؤ  طل ك ظا رَ لَ  
 

  ههراي  مِ   م اا ى ك هت  لَ 
 

 اه هد اار ك د ًص  ك سرَّي تخكِ  
 

 
ولكن ما جدوى تمك الذكريات التي تثير في النفس شجنًا وحزنًا فما عمى 

طرفة ساعة احتضار اليموم  سرىا لذا فقد ارتأىأفك قيد أو  ربُّط ا التصمّن إالنفس 
عًة يّن عن صدره برحمة عمى ناقة تكون ط س اليمّن ولواعج الذكريات الموجعة ان ينفّن 

ليو حالو بسبب الوشاية بو إل آيام وظمم ذوي القربى وما يعيش مرارة األ هنّن أل ألمره
 ، لذا -ىاىنا -مجال لذكرىا ال (2)لدى الممك عمرو بن ىند في قصة تطول

 : قرأ لو في مقطع الرحمةن
 نُ  هد استضارُ  ى اايلَّي  ِض ى امِ إه

 

هتبتدى  ترهحَ   رقاكُ   عهلااٍ  
 

  اتَ  هص االرامُ   باهاحُ  ا همٌ 
 

 رلدُ بَ  ن ظيرَ مَّي  ك  حى السٌب  
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ٓٚٙ 

 ه ت عت ت ارى  تاقاي هالياٌت 
 

 (ٓ)دُ بَّي عٍ لَ  هظيعاي هظيعاي  هي  هرٌ  
 

 
شعري ليطول معو مقطع ىذه الرحمة فيقطع رحمة تطول وقد طال بو نفسو ال

وىو أطول  ًا،ف ناقتو عمى مدى تسعة وعشرين بيتالشاقة عندما أجيد نفسو بوص
كالذي نقرؤه  ،مشبيات الناقةإلى  من دون أن يمضي فيياشاعر  وصف مباشر لناقة

قد  أنو -صاحب طرفة في سفره -لدى شعراء القصيدة المكتممة، حتى يظن صاحبو
أي زال قمبو عن مستقره لفرط خوفو  -ر، وارتفعت نفسوسفًا من ذلك التعب تعبًا شديد

راه نفي سوح النزال، ف اإلقدامأو  اب لمموتيبالي وأنو غير ىيّن  ال ولكن طرفة -عميو
 : ة يقول مفتخرًا ردًا عمى صاحبومن ثمّن 
  ههل اتَ خااقهل قااها  م  تى  إذا

 

هال  ت حُد  كّ سَ هيَت  حل  ك 
 

 خا ني ل ااتالعُ  كُ ها َت  سالِ 
 

  ر دُ  د ااقهلَ ها م  تى ي ترفُ  
 

 ااقهل تحقهل اقنُ حهل  ل غتب مّ إف
 

 دُ اهيت توطهام تقتهوهل  ل ااسه 
 هقيهنً   ااهلهلُ  هدا اى  يًض 

 

 دُ ٍس جّ هلٍ  ترهح  حيها  يم  ردٌ  
 

 هاذتل شرا ل ااخ هرٍ ته ازاك 
 

هعاقله يعل    ى ه تحدىفطرى ها 
 

  ا كُّل  يرةَ هل ااعشت م تسال إاى
 

 (ٔ) دُ عَّي االَ  اا عيرُ   رادٍ إ  ردتَ  َ ه 
 

يعرض طرفة فمسفتو في الحياة وتبرير سموكو االجتماعي الذي يُمالم  مّن ومن ثَث 
مادام ىناك فناء ليذه الحياة فمم ال يستزيد من مالذىا وبذل  توقبيل أبناءعميو بين 

 : فيقول المال فيما يحبّن 
ى ااهغ سضرٍ   ذا ااالا ل ىِ    ال

 

خحدى هت لَ   ك  ااحذاُت   شيدٍ  مّ  ه 
 

 ىيت م د لٍ  ت تطيلَ   ام  هت ال
 

  ا   ا  ح ت يدى هل   ادرَ  دّ  
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 نن  ل سياُت ى هعٍس  ريل يرهِ 
 

 ها ااودى تها داي  ىِ  مّ إ  تعحلَ  
 

   ااه  خيكٌ هِساٌل  رو ق ر 
 

   دُ لَ   ل اا طاانُ   هىٍّي   ق رُ  
 

  حيي ا ترو لمهتيم  م تراٌب 
 

 دُ ضَّي مٍ لَ  يبٌ  م وفٍ  ولٌّم  حَ وعائٍ  
 

 هيوطعل اا رالٍ  يعتالَ   رو اا هتٍ 
 

 دُ دِ ٍش اا تٍ  ااعاسشُ   اكُ   قيحنٍ  
 

 ايحنٌ   كَّي  هاقواي   هزاي   رو ااعيٍش 
 

 هعدُ ىٍ  هااد رَ  يالَ اا ه ا تهقَص  
 

  ا  خطب ااعتى اا هتٍ  مَّي إاع رك 
 

 (ٓ)و همهياه  اايدُ خِ اا ر  ااطهكُ ك 
 

 
ة الناضجة القائمة عمى التتبع السميم لمقصيدة الجاىمية تظير لنا أن ان الدراس

موضوعيا تعيش  أجزاءرة التي تربط كالشاعر الجاىمي عندما نظم قصيدتو كانت الف
آخر مقاطعيا، وىو يرتب أفكاره ترتيبًا إلى  معو في فكره وىو يعاني تجربة الزمتو

. (2)ون الذين يتابعون القول معوويستحسنو السامع األدبيمنطقيًا يفيمو عالمو 
جيا فكر الشاعر أصبحت في نظر المستشرقين هوىذه الوحدة الفكرية التي انت

غير واضحة المعالم، بل تعني لدييم االنفصام الفكري لعقمية الشاعر الجاىمي، 
قصيدتو  وأنّن يرتب أفكاره وىو ينظم قصيدتو،  تعني أن الشاعر الجاىمي ال وأصبحت
. ( )ليا بعدىا الفكري وحدودىا المعنوية تمثل أبياتاً 

ان الدراسة الشاممة واالستقراء الجيد لمشعر الجاىمي يبين لنا أن القصيدة 
مت عمى الجاىمية كانت متنوعة الموضوعات مترابطة المعنى والفكر، حيث تقسّن 

م وطبيعة عنصرىا ءمرتكزات أساسية يقوم عمييا موضوع ىذه القصيدة بما يتال
. نظمياإلى  الشاعرت تمك القصيدة ودع أنتجتلمبيئة التي  األدبيةوالسمات 
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ح بو الشاعر قصيدتو ولكن تالذي يفت الطمميتمك المرتكزات ىو المشيد  وأولى
ىذا المشيد تسبقو جممة مشاىد متتابعة ومؤثرة لتفرز لنا معاني أصيمة متدفقة، بل 

ىذا  الماء والعشب وىكذا يتكررمسبوق برحمة الشاعر المستمرة المتنقمة بحثًا عن ىو 
لطبيعة تمك البيئة الجاىمية تتجمع القبائل حول و. المشيد دائمًا وتستمر الرحمة

بائل قصحراوية الرحبة، ويتجمع أفراد الال األراضيالعوامل المناخية الخصبة في 
وينعم معيم بطيب الحياة ونعيم الشباب،  توالمختمفة ويعيش الشاعر وسط أفراد قبيل

 اشراقةبوالسماء تصفو  ،وصورىا جميمة ،كثر التعارف بينيم، فالحياة مميئة بالحركةوي
الشمس نيارًا وبألألة نجوميا لياًل، وفي مشيد جميل يمتقي الشاعر بفتاة من الحي 

 الجمال وترنو رشيقة مرحةبل فة تنعم بالصبا وترعالمجاور في بعض الوديان الممر
. ( )تمتقي العيون وتحفق القموبما حوليا من خضرة النعيم فإلى 

ع السماء ويصيب الجفاف نمتُم  إذب المناخ في الجزيرة العربية ونظرًا لتقلّن 
عن بدء موسم تنتيي معو  اً إعالنوتذوي الخضرة ليكون  نوتجف الغدرا األرض

يغدو شاعرنا مياجرًا ووالخالن،  األحبةعمى مرابع  األستارالذكريات الجميمة وتسدل 
ة نيجية ثاإلى  حبيبةالة معينة، وتياجر يىا ظروف قبلضتقتجية ما الى إ تومع قبيل

ع ع مرابع حبو وعذب لياليو ومسامرة الخالن، يودّن لمسبب نفسو، فيقف الشاعر ليودّن 
. كل ذلك بأجمل العبارات

ت متسمًة بذلك لاستغرقت حياتو كميا التي ظالتي  وتستمر رحمة الشاعر
قبالوكل شيء، شبابو  -األعوامعمى مر  -يتغير فيياو"التنقل الدائم وذلك طبيعتيا   وا 

وفي ذات يوم  ...عمى الحياة وتفاؤلو، حتى ذكرياتو يطوييا الزمان بنسيج النسيان
ب، يقف عمى رسوم لتمك الحبيبة النائية فال يتبين يطوافو العجتوىو عمى راحمتو في 

يعرف  ًا يبدو واىنًا في نفسو الحساسًا غريبإرة، ويكاد يتابع الرحمة لوال ان شيئًا أول م
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قمياًل قمياًل حتى يمتمئ بو كيانو فال  ىيقو اإلحساسبذلك  إذالو شيئًا وال معنى، ثم 
يربطو  ان شيئًا ما... فقد وجد نفسو مشدودًا بتمك البقاع... يقدر عمى مواصمة السير

: زةل، من ذلك قول الحارث بن ح( )..."بيا، شيئًا ما أضاعو
  ل َس  سدِ  اار بٍ ا  س  َت  يه

 

 (ٔ)ذا سدسُ   هر ه هتَ اا  كِّص  
 

 
ذاف ذلك المكان ان أنعم النظر وأطال فيو، تكشّن  أرادلعمو  بو عمى حين غرة  وا 

أياميا وىي تعج إلى  يبين رسومًا لديار قديمة سرعان ما تسافر بو الذكرى
الطمل، في  ، وىكذا تبدأ التجربة الشعرية في قصيدة المبدع في لوحة( )بساكنييا
 األسطورية اإلنسانيةلرسم صورة االنفعال الوجداني في ىذه الوقفة  األولىالحمقة 

 واندثرت عند تؤييا وأحجارىا  األيامذابت بين حناياىا "الخالدة، انيا وقفة 
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انيا وقفة تستوجب من الشاعر رباطة  .( )"لصبا وأيام الشباب الزاىرةأغمى الذكريات ا
الماضي إلى  الموقف جمل وىناك تعود مخيمة الشاعر أدراجياالجأش والثبات، ف

، والمكان كمو واألوفياء واألخالءالجميمة والمالعب الرحبة  األصواتالرائع وتمك 
بأفراحو وأتراحو، بطبيعتو الصامتة والصائتة، يتكمم لغًة واحدة ويرسم لوحة زاىية ذات 

رحمة الماضي  ىاإنّن لعذري الخالد، عزف فييا لحن واحد ىو لحن الحب اأبعاد واحدة يُم 
السالفة في أروع وقفة  األيامشاطئ إلى  في عداد الزمن الحاضر يصل الشاعر بيا

العالمية، ىذه الوقفة التي يستوجب لمشفاء  اإلنسانية اآلدابي عرفتو ننساإاستذكار 
 : منيا عبرة ميراقة كما يقول امرئ القيس

 يراقًن  شعاهل   رةً  مِ إه
 

 (ٔ)كُ  هَّي  م لَ  دارسٌ  ر لٌ  ه ك  هد 
 

 
أو  الوقوف عند ىذه البقايا الطممية، عاطفة آنيةأو  النحيب أو"وىذا البكاء 

تثيرىا أسباب التأمل، ولم تكن ىذه أو  وقفة تأممية عابرة تحفزىا دواعي الوقوف،
نما... المشاعر ذاتية ضيقة يعانييا الشاعر بصورة منفردة ىي ظل حزين يمف  وا 

ىو يقترب من ىذه البقايا وقد فرض ىذا الظل شعور الجماعة التي ينتمي الشاعر و
ييا حبالحرمان من الوطن المكاني والبعد من المباشرة الجماعية التي يو إلييا

. ( )..."االستقرار
فالمشاعر التي كانت تنازع الشاعر جماعية وليست فردية، تعيش حرمان 

لحياة المفقودة التي تثير انفعاالت الجماعة ىي رمز ل واألطاللالوطن الثابت المقام، 
والوقفة . الجزيرة الصحراوية أنحاءالمنتشرة في  األطاللرؤية ىذه  بشكل مستمر لكثرة
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معالم  إالزالتيا، لم يبق منيا إاعمل فييا الزمن معاولو محاواًل ىذه المعالم التي  أمام
، قد خمقت جوًا شعريًا افي سود وحيوانات تجيء وتروحثبسيطة من حجارة عجماء وأ

ادة تمده ححالة معاناة شعرية منح الشاعر قدرة عمى القول ألنو أصبح في "
 اإلحساساتفي نفسو من بالمشاعر التي تممكو من التنفيس عن كل ما يحتبس 

 .( )..."والحوادث األفكارويدور في ذىنو من 
زم ومتناسق الوقفة الطممية قطعة واحدة ذات نسيج فني متالأو  ولوحة الطمل

ومترابط، والعاطفة التي تستحضرىا تمك الوقفة تكون منسقة ومرتبًة عمى وفق 
ذات التي تدور في الفكرة العامة لمقصيدة التي من أجميا كانت ىذه المقدمة  األحداث

فخره التي يقدم بيا أو  يقدميا الشاعر بين يدي الممدوح"والتي  المتنوعة الموضوعات
ة تميد ليذه الموضوعات بما يتفق معيا وترسم مالمح فلآة متىي لوح... أو ىجاءه

. (2)"التي يبدأ فييا الشاعر وقوفو األولىحظات لىذا التناسق والتسمسل من ال
  الناقة ووصف يةلالطل بالوقفة المتمثمة الجاىمية القصيدة فأجزاء إذن

رثاًء أو فخرًا، رض التي تكون مديحًا أو غثم لوحة ال الصيد رحمةأو  الناقة لوحة أو
 لوحة من ىذه الموحات فييا ترتيب داخمي متناسق ولكلّن  كلّن فتكون مترابطة متناسقة، 

وظيفتيا وميمتيا، دالالت محددة تنسجم ووحدة الموضوع  ىالة في أية لوحة ئجزي
. ( )األصمي

بي بالنقد والتجريح في ىذا شرقين الذين تعرضوا لمشعر العرستومن الم
الذي يرى بسيطرة " اروسالفي"المستشرق االوكراني  -لموضوعأي وحدة ا -الصدد

حكامًا من أي نمط من إ أكثرسيطرة  ،الشكل في وحدة البيت الشعري العربي الشكمية
 شطرين يدعوإلى  بل يجد أن في تقسيم البيت الشعري الواحد. األوربيأنماط الشعر 
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بنيويًا  إليياالنظر أو  تقسيم أبعد لممحتوى، وان القصيدة بوصفيا قصة تحكىإلى 
بوصفيا قالبًا مجوفًا يصب فيو الشاعر موضوعو الشعري، ومن ثم فان ىذا 

الموضوع سينظم نفسو في ىذا القالب عمى ىيئة قصة ووحدة شكمية في الوقت نفسو 
خالية من أي مضمون مشترك ابتداًء من وقوف الشاعر عمى الطمل وتذكر االىمين 

رحمة  مَّم لى أياميم وعيدىم والبكاء عمى ذلك كمو، ومن ثَث وا إلييموالحنين  واألحبة
. القبميأو  الفخر الذاتيإلى  الشاعر واالنتقال بعدىا

ة أو بناًء قائمًا وغير مّنعجبدًا بناًء من قطع مُم أالقصيدة لم تكن  يؤكد أنّن  إنّنو بل
في قابل لمفيم في الوقت نفسو، وان في القصيدة قصيدة مبنية عمى نحو أكثر حيوية 

، األجزاءليست مبنية بناًء عضويًا مترابط  أنّنياعمى الرغم من  اإلنسانياتجاه الزمن 
ب والرحيل، ووجدىا ياالنقطاعات حدة في القصيدة تمك التي تكون بين النس أكثروان 

 ، عنترة (42-0  األبيات)في معمقات الشعراء امرئ القيس 
. (0  -6، 5 -  األبيات)ة ، طرف(5  -2  األبيات)، لبيد (9  -   األبيات)

متابعة  أمثاليميدن ىؤالء المستشرقين الذين يتابعون غيرىم من دوىكذا ىو 
قو ودراسة الظروف المحيطة تذوّن أو  موص الشعر العربي وتفوّن تفحّن عمياء من دون 

ظروف الشاعر نفسو وبيئتو وقبيمة وجماعتو، وقد وقع أي  بالنصوص الجاىمية
ىم الشعر الجاىمي فيمًا فالذي وقع فيو من سبقو في عدم  بالخطأ نفسو" اروسالفي"

قامةبينًا  . يرمون بو ذلك الشعر الدليل العممي عمى ما وا 
ب ومقطع يمناسبة بين مقطع النسأو  وحدة أية" اروسالفي"المستشرق نفي يو

القيس بعد أن استوفى  ؤالرحمة في معمقة امرئ القيس، لكن االمر ليس كذلك، فامر
 : ، نراه يقولواستبكى من معو وأبكىالبكاء في المقطع الطممي قسطو من 
ذ رو س يب ه هزك  م قعا ه ك 

 

 ( )ه كُ ٍ ب هو  يم اادخهكُ كِ   قط اك 
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 -فقد استحضر بعد ىذا المقطع ما كان من متع في ظالل المممكة المنيارة

االصرار يبعث في نفوس المقاتمين من كندة وحمير روح  -بعد مقتل ابيو ممك كنده
عمى استعادة مجرى الحياة، والبأس أن يذكر مقاطع غزلية قاليا في حياة أبيو ليبين 

إلى  السبيل هلسعادة المفقودة، وأن القتال وحدأن مممكة كندة وحدىا كانت توفر ىذه ا
بطمة لقاء ما " عنيزة"باىجيا واذن فمتكن ىا ومنوالاعادة مممكة كندة لتعود الحياة بأ

: ب امرئ القيس بذكريات الشباب ومغامراتو مع النساءيزال يعمر قل
  هيزةٌ  هيهل دخحت ااخدر خدر

 

 (ٓ) قاات اك ااهيالت اهك  رلحى 
 

 
أو  بقمق نبض القمب بين حالة الحب اإلحساسباعث " فاطمة"ولتكن 

 : االعراض
 ذا ااتداُك  ا اطل  يالي  عٍض 

 

 (ٔ)الللى  بلور هام  هت از عُت  
 

 
إلى  در فحسبيا ان توفر لو من المتعة التي تبيج قمبو مطمئناً أما بيضة الخ
 :بموغ منى النفس معيا

خ اؤ ا  رالَ ىَ  ال خدرٌ  ه يضنُ 
 

 (ٕ) علكُ   يا  يرٍ   م ايهٌ  ت تعتَ  
 

 
: تمك عمى مدى واحدًا وعشرين بيتاً  هويسترسل بمغامرت

 ا مِ   ااعشاا ك تضلا ااظاللٍ 
 

ُك  تِ تلَ  را ٌب   ل هارًة  ل 
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 و ا ني  اى  محيا يرهه ااسحيلَ إ
 

 (ٓ)كه هه ت  يم درعٌ   رِ سذا  ا اإ 
 

                               
 :فقد غامر بمقائيا من أجل لحظات لم يكن بوسع عاذليو ثمب روعتو

ن  اهو رددتَ   يكُ  خولٌ  ربِ  إال
 

 (ٔ)كُ  ؤتٍ   يرُ   حى تعذااهُ  هويبُ  
 

                                 
لكن الشاعر نممحو يرحل فجأة تحت ضغط الميل وطول قساوتو ليواجو شدة 

عادةالثأر لمقتل أبيو  وطأ ىمّن  ما كاد ينتيي، ثقياًل كان ليال طوياًل  إذبناء مممكتو،  وا 
مِّل بو امرؤ القيس نفسو، فأصبح ىو والميل  واحدًا فال انفراج لذلك الميل وال بما حُم

 :يكون ىناك ممك يعود وال مممكة تقوم ال أشرقان انفراج لشدة ىمومو، فالصبح 
 دهاه  رخى    هج اا سرُ  هايكٌ 

 

ي تحل ك ااي هلُ   بههاعُ   حلَّي  
 

  وح ه و قحت اه ا ا ت طِ 
 

 كُ كههاا   ك ردف   لازاي  ه 
 

 ال اهلحل  ااطهيكَ   ا ااحيكَ ىِ  ال  
 

 (ٕ) هك  ب مكُ  و احَ ه ا اإل  و بٌ  
 

  
رحمة الصيد أن تتكفل بطموح امرئ القيس لمثأر الذي  فكان لموحة الفرس أو

إلى  سيكون أسرع بسرعة ذلك الفرس وىو امر ال يتوقعو بنو أسد، فأوصافو أقرب
 :االسطورة وكأنو مخموق اسطوري

 ل ه هاتيا  هقد ا تدى هااطيرَ 
 

 ي ُك  ها دُ اا قيدُ    هلردٌ  
 

  عاي   د رً   ق كً   عرِ    رِ 
 

 م  ُك  اا يكَ  نسطَّي  وخرٌ   لح هدُ  
 

 اه  يطال ظ ل ه اقا هعا نٌ 
 

 (ٓ)تتعكُ  هتقريبَ   رسامٌ  رخااَ إه 
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م الشعر، اذ يحتل كل عضو من هْ فيي صورة مركبة لذلك الفرس من وَث 

أعضائو موضعًا من عناية الصورة الشعرية، حتى اذا استوثق من ارساء عوامل 
ره منذ أن بمغو مقتل ثيتسياالقتدار في الثأر، اقبل عمى ممارسة حمم يقظة ظل 

. (2)أبيو
في معمقتو لبيد بين مقطعي " اروسالفي" هاما بصدد االنقطاع الذي وجد

عشرة أبيات إلى  الشاعر بعد ان أطال وقوفو في طممو إنّن ب والرحمة، فنقول يالنس
ظعن إلى  يسائل االحجار عن غياب االحبة ونزوحيم عن الديار، فأخذتو مخيمتو

فيو فينطمق من ذكر تمك االفعال لتأكيد  إليوحتاج اتيم لمسفر وما يُم ىؤالء واستعداد
حالة الفراق وىو يرى الراحمين قد زموا أمر رحيميم باالستعداد وما يحدثونو من 

ضجيج السفر والحركات المربكة فضال عن أظيار الوان تمك الظعن، ويمضي في 
تمك الظباء التي تعطف ه مثل جمال رآلوحتو فيذكر نساء اليودج وجمالين الذي 
توحي " عطفاً "نًا وجمااًل، واستعمالو لمفظة سعمى صغارىا وىي صورة تزيد الظبية ح

وتبرزىا حركة تمك  األمومةنشر بيا شوق يىادئة ولمسة عاطفية  إنسانيةفقة بخ
 : الحيوانات اليادئة الوادعة وىو يصفيا بيذه الصفة والخصمة الكريمة

اها سيم تسلِ  شاقتك ظعم ااسلِ 
 

 ا خيالَ  ورُّل ها قطهاي تٍ س ت مِ  
 

 نَ  ولِ  يطكُّل   سعهفَ  م  كِّص لُ 
 

  اهقرالَ  ةً كُ ك حيه  زهجً  
 

  اح  هيٍ تهٍض  هعاجٍ  لالي  بمِ زَ 
 

 (ٕ)ة َ طعاي آرا ياهلرٍ  هظ ااٍ  
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لوحة الرحمة نابضة بالحياة دافقًة بالمشاعر  أوومن ىنا تصبح الرحمة 
 بأسرارىاد فييا الشاعر صور الصحراء يحشّن  الصادقة زاخرة بالشوق والحنين،

التي تثير في قمبو  األماكنومفاوزىا، في متابعة منو لحركة الظعن وتنقميا بين تمك 
. الحب المغادر

 إلييا األمرالتي سيؤول  تومنقطعا بين الظعن ورحلفكره لذا فالشاعر لم يكن 
الحجاز إلى  األماكنر من ذك أكثروالنوي عنيم، وقد  األحجارحتمًا بعد ان ساءل 
الصورة التي كانت تداخل مخيمتو وذاكرتو وىو يخوض ىذا إلى  والعراق التي ترمز

المعترك الوضعي ليصل ىذا المقطع بالرحمة ببيت يكشف عن شعوره بصورة مفاجئة 
ذ يعطي الموحة حافة حادة وزاوية منكسرة وانتقالة غير متوقعة من حيث الترابط إ"

نوي حين تعمن ان شر الناس من كان يتجنى ليقطع مودتو وليس الشكمي وليس المع
 :فيقول ،( )"لك خيار اال قطع مودتك بعد ذلك
 اقطل ا اهن  م تعرض هوحه 

 

 (ٔ) االَ ورَّي  خحنٌ  هاوكُ  رُّل ٍش كه 
 

 
ج عن حالتو ما رغب فيو ليفرّن إلى  توجييو أرادفجعل الصورة موحية بما 

 إالّن يضمر يعرف أنّنو ال  مرءًا الاوعدم مجاممة  ذلك القطعإلى  النفسية بحكمة تدعو
ة، لذا التمس الدرب الواضح ليترك لنفسو عنان االنطالق والتعبير عما يجول عالقطي

.  في خاطره ونفسو
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ب والرحمة، يظير يأي مقطع في القصيدة وليس النس إنّن وىكذا يمكننا القول 
صيدتو عمى وفق ما تفرضو ق أجزاءفيو الترابط الموضوعي والتزام الشاعر بربط 

يجد مناصًا اال في  االجتماعية التي تحيط بو، والتي الأو  عة الظروف البيئيةيطب
في جعل مقاطع قصيدتو متدفقة بال انقطاع وىو  وتجربتو الشعريةالفنية ابراز مقدرتو 
الشعراء  أبوىذا د. ه في الحرص عمى وحدة موضوعية قصيدتونّن فيعمل فكرة و
اروسالف مقتصرين يالرد عمى  أثبتناىمي وان كنا قد عصر الجاجميعًا في ال

 .بالشاعرين امرئ القيس ولبيد بن ربيعة العامري

 



 
 
 
 
 

الفصن الثالث 
  االنتخاه وقطًُ اجلايمٌ الشعر صخُ

 الشعر صحة في كالشؾ المستشرقيف دراسات :األكؿ المبحث 
 الجاهمي

 الجاهمي الشعر العرب في صحة  لمحدثيفا آراء :الثاني المبحث

 في صحة الشعر الجاهمي جعاتاكالمر الردكد :الثالث المبحث  
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ة توطئ

نحاول في ىذا الفصل من الدراسة التعرض لمدراسات التي قدميا 
المستشرقون بشأن صحة وجود الشعر العربي القديم ونعني الشعر الجاىمي، 
وبيان ما كان ليم من آراء بصدد ذلك إذ كان منيم المعتدل في رأيو وكأنو 

 اإلسالمر ولكنو يجعل لو زمنًا قريبا إلى ومن ظيو يثبت وجود ذلك الشعر
مون ومى تراث ووند آآرين نجد الممااة وكأنيم يتيهّج . ومنيم من يقادم زمنو

مشككين في وجود شعر تناقمتو أجيال طويمة ومى مدى قرون  األمةىذه 
. موغمة في القدم 

وًا ونسبتيا أبعرضيا  -في المبحث األول -وسنتوقف وند تمك اآلراء
دونما الآوض معيم فيما طرحوه إلى طارحييا من ىؤاء المستشرقين من 

نعنى في ىذا إا بعرض تمك الدراسات ومى وفق ما  ا إذيجابًا، إسمبًا أو 
 ،مو أو طرحو نفر من ىؤاء المستشرقين الذين تعرّجضوا لمشعر الجاىميقدّج 

  .ومن َثمّج محاولة تفنيد تمك اآلراء في مبحث قابل من ىذا الفصل
ون التعرض لبعض الدراسات التي قدّجميا باحثون ورب  ىذا فضالً 

يدوا نظرة ىؤاء ممن أدلى بدلوه في ىذا المضمار سواء منيم من أ
المستشرقين، أو من ردّج ومييم وفنّجد آراءىم انتفاضًا منيم لدرء سياميم 

الموجية إلى صميم قمب األمة العربية وفي أغمى ما تممك من التراث الفكري 
. المعرفي

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ألوها املبخث

  كـــوالش رقنيــاملستش اتــــدراس

 ٍـــاجلاين عرــالش َــصح يف
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 ٓرٓرٕر

 *"كىدتيودور نول"موقف املستشرق 
أنو يفترض أف كؿ  ( )نجد في دراستو عف تاريخ كنقد الشعر العربي القديـ

كيبدك مف الطريقة التي يتحدث ... الشعر العربي نشش عف شعر الرجز االبسط شكبلن 
كانت  ؿاألطبلكأف بدء القصائد بالبكاء عمى  قبيا امرؤ القيس انو يحاكي مف سبؽ

ديدة نسبيان كأف شكؿ القصيدة في عصر امرئ القيس لـ يكف قديمان جدان، في زمانو ج
ير ثت Manierصنعة إلى  المنقكلة قد أدت أحيانان عند الشعراء القدماء األشكاؿكاف 

يكجد بيت  الشؾ كاالتياـ بشنيا لـ تعد حية كأنيا نششت قبؿ ذلؾ بزمف طكيؿ، كأنو ال
. ميبلدية 500قبؿ سنة ما إلى  شعرم كثيؽ النص يمكف أف يرجع

اف نقطة التحكؿ في الشعر تتجمى في كؿ الحياة الركحية لمعرب في انتقاؿ 
العباسييف كاف آخر ممثؿ جدير بالتنكيو لبلتجاه الشعرم إلى  ف األمكييفـالسمطة 
. ، تشسيان برأم عمماء المغة العربةذك الـرالشاعر ـ ىك القدم

تشمميا بكضكح تشمؿ عمى أقؿ قميبلن  التي يمكف -الفترة كما يذكر -كيرل أف
نصفيف، االكؿ يندرج معو إلى  ما تبقى مف أدبيقسـ  مف قرنيف بحيث يمكف أف

عراء، امرئ القيس عصر صدر االسبلـ، كالنصؼ الثاني يناظر أسماء عظماء الش
االخطؿ المتمثؿ بالشعراء جرير ك األكؿ كغيرىـ، أبطاؿ النصؼ كالنابغة كاالعشى

 نوْه أالذم ربما كاف أىميـ جميعان بيد "بف ابي ربيعة الرمة كعمر  مؽ كذكالفرزد
طريقة الشعر الحديثة، فضبلن عف انو نمكذج إلى  يكشؼ عف تشثير قكم لبلنتقاؿ
. كغيرىـ مف الشعراء "صحيح لبلستقراطية القرشية

                                                             
. 40-7 : دراسات المستشرقيف حكؿ صحة الشعر الجاىمي: ينظر *

(1) Beiträge Zur Kenntniss der posie der alten. Araber, van Theodor 

Nöldeke. Hannover, 1861, S. I. XXIV. 

. 40: ُأسس الشعر العربي الكبلسيكي: كينظر
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 ٔرٓرٕر

في ميداف بداية الشعر العربي القديـ، انو مف الصعكبة التكجو " كونكلد"كيرل 
شيء فيو غريب، ألفاظو مفرداتو ترتيب القصائد، كتكرر االفكار لدل الشعراء  اذ كؿ
صائد م االستعماؿ المغكم القديـ فالؽلذا مف الصعب ادراؾ أدؽ الفركؽ ؼ. جميعان 

زماف إلى  يحتاج كاف االمر -كما يدعي -يفيميا أفضؿ العارفيف في المغة كعمكميا
ستفيـ فيمان كامبلن لك أنيا جاءت كاممة  كأف القصائد كانت. اطكؿ لفيـ ذلؾ الشعر

عف  رات ذلؾ الشعر تختمؼ اختبلفان شديدان نصيا، كاف ما جاء مف شذ كفي كحدة
كانو مف المستحيؿ اف يبقى أدب تتكارثو األجياؿ ميما كانت قكة صكرتيا االصمية، 

ر زماف كتابتو آخإلى  يحدث فيو تغيير حتى يصؿ الذاكرة لدييـ مف دكف اف
شفاه ف ـؼ، فكيؼ كالحاؿ اذا كاف ذلؾ كمو كصؿ عف طريؽ الركاية الشفكية المطا

الركاة، كاف الحرص عمى تثبيت الركايات كعدـ التغيير لـ يظير اال في العصر 
العباسي، الف مف سبقيـ مف العمماء لـ يككنكا ميتميف اال بمساعدة الباذليف لمعطاء 

. المسؤكليةيتسـ باالستيتار كعدـ كانيـ سمككا مسمكان 
كبسبب الثركة المغكية اليائمة فكثيران ما يحدث أف استبدلت كممات اكعبارات 

عف ذم الرمة كشككاه  قالفيـ كغير قصد، يدعـ رأم ر اما عف قصد تيسيرخَخ مات أُ بكؿ
. مف الناس الذيف أفسدكا ركاية قصائده

أك  ساعد عمى سقكط بعض االبياتتخمخؿ تركيب القصائد  فّن أ "نكلدكو" كيرل
ليما ركايتاف  -الككفية كالبصرية -فضبل عف كجكد مدرستيف ،التغيير في ترتيبيا

مختمفتاف لمنص الشعرم، كاف عمؿ الركاة ساعد عمى فصؿ االجزاء المنفردة كاالجزاء 
 ذلؾ ذكؽإلى  فانيا كانت تيمؿ، كيضيؼ ،ع الغزلية المتشابية جدان لمكاضقبؿ ا
كانو ليس مف . ل تقطيع القصائد القديمةاعي المختارات الشعرية ساعد عؿجّـن 

تركت في الكزف كالقافية ر اذا اشخَخ أُ اجزاء قصائد إلى  الصعكبة اف نضـ أجزاء قصائد
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 ٕرٓرٕر

تشبط شران في صكرة إلى  معمقة امرئ القيس بنسبة بعض أبياتيا كالذم حدث في
. ( )كبلمو مع الذنب

نتشار قد تعرض رؾ لشعب كاسع االلؾ المشتالشعر العربي كىك الـُ  فّن بيد أ
بسبب ما أصاب المغة مف التغيير بعد انتشار الديف  ،خطار مف نكع خاصأل

 فّن كألتساع الببلد االسبلمية، أظير أكاالختبلؼ بيف الشماؿ كالجنكب  ،االسبلمي
يرات مذلؾ التغإلى  كيضيؼ. كثيران مما كرد في القصائد مخالؼ لقكاعد المغة

ممف كضعكا ليـ قصائد عمى شعراء المتاخريف كاف ىناؾ مف اؿ دينية،العتبارات 
نتحمت مف اجؿ قصائد كاممة أُ  فّن ىمييف لينالكا القبكؿ كالحظكة، كألساف شعراء جا

عما اراده بعض الركاة مف انعاش  اليجاء، فضبلأك  الفخرأك  المحاضرةأك  الكعظ
ـ التي شعارهأقحاـ إأك  مف يذكرىـ في أخبارهإلى  خباره التاريخية بنسبة أبياتأ

. كنيا عمى أنيا مف عمؿ شاعر قديـككيرينظمكنيا مع القصائد الصحيحة 
كأماـ كؿ محاكالت التغيير التي تعرض ليا الشعر اليمكف اف تصحح 

 كٍو الشاعر المعيف كىناؾ اكثر مف رؿ القصائد مف ذلؾ الكـ اليائؿ مف الشعر كتنسب
نو ثـ بدكاكيف الشعراء فكيؼ بديكا ،ركاية لقصيدة كاحدة لشاعر معيفكاكثر مف 

اتيـ كاختيار النص ساخ كمخطكطجميعان، فضبل عف اختبلط الركايات في كتب الفّن 
حفظكنو كبيف ما ىك مكجكد أماميـ طكا بيف ما مؿالمحدد مف بيف النصكص الكثيرة فخ

. مف شعر
خرافة المعمقات السبع أك  أمر تعميؽ القصائد" لدكوكف" إليوكأمر أخير يشير 

العقبلنية اذا أك  كىك امر بعيد كؿ البعد عف الحدكثلى جدار الكعبة، المعمقة ع
الشعراء  قالياكانت ىناؾ قصائد قد عمقت فعبلن كانيا اختيرت مف بيف قصائد كثيرة 

                                                             
 (.اليامشفي ) 37: ينظر شرح المعمقات السبع لمزكزني ( )
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 ٖرٓرٕر

قالتو ما  في سكؽ عكاظ اياـ الجاىمية، كجرل التحكيـ عمييا لتككف ىي االفضؿ
. العرب

 *"رتفال"موقف املستشرق 
كفي الفصؿ  ( )"مبلحظات عف صحة القصائد العربية القديمة" يقدـ في كتابو

فيما يراه في نسبة " كلدكوف"لششف كتكاد تككف مطابقة آلراء منو آراءه بيذا ا األكؿ
كأف الشعر لـ يرد مكتكبان لعدـ  ،الشعر كتنازع النص بيف أكثر مف شاعر كاحد

الشفكية كأف ركاية عف طريؽ اؿ قحفظت نصكصأك  ، فجاء الشعربالكتابةالمعرفة 
ستحيؿ مالزمف الذم جمعت فيو أشعارىـ البعد الزماني بيف شعراء العصر الجاىمي ك

أك  إضافةأك  م حذؼمف دكف أف يحدث فييا أأك  معو أف ترد النصكص كاممة
غير أك  فات يحدثيا الركاة بصكرة مقصكدةممتز ةكالعبارات كأم األلفاظتبديؿ في 

إلى  ما نسب في العصر العباسي -م القديـأ -شعردة، حتى اف مف ذلؾ اؿمقصك
 األبياتفي أك  أبي نؤاس، فضبلن عف تخمخؿ ترتيب القصائد سكاء في مطالعيا

. كأعجازىا كأشطارىا
فيـ ما جاء إلى  اف عممية جمع الشعر بدأت مع تفسير القرآف الكريـ كالحاجة

د لغة العرب بمغة قريش السيما تكحُّح  -لغكيةأك  كمعاف نحكية كألفاظفيو مف عبارات 
 ،"الككفية كالبصرية"ف لركاية الشعر ممدرستمع كجكد  -كاف القرآف قد نزؿ بمغة قريش

نيف متنافسيف في عمـك ىاتاف المدرستاف كظمتا لكقت طكيؿ ميدا كسرعاف ما ازدىرت
لعمـك  األساسككاف الشعر ىك المادة  األجنبيةا عمى اتصاؿ بالعناصر المغة ككانت

الركاة اذ لـ يكجد أدب منثكر، لذا فالكسيمة  شفاهف ـالمدرستيف، كالذم يشخذكنو ىاتيف 
يمكف القكؿ  كلكف ال. الكحيدة لدييـ في االستشياد كالتدليؿ عف طريؽ الركاة فقط

                                                             
 .86- 4:دراسات المستشرقيف في صحة الشعر الجاىمي : ينظر  *

(1) H. Ahlward, Bemerkungen über der Aechtheit der alten arabischen 

Gedichte, 1872 Neudruck, Biblio verlag. Osnabrück, 1972, pp. 1-34. 
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 ٗرٓرٕر

ذ كردت في إ ،بصحة سبلمة الثركة المغكية كأنيا قد حفظت مف ام تشثير أجنبي
م اتخذت شكبلن عربيان، كما كاف لمغة العربية اف الت األجنبية األلفاظالشعر الكثير مف 

عدد غير قميؿ مف  بيف العرب كاف يقيـاألجنبية، كتبقى بمنشل عف التشثيرات 
. سيطركا زمانان طكيبلن عمى ببلد العرب، بؿ أنيـ األجانب

الركاة كطريقة تعامميـ مع  شفاهعمى الركاية المشخكذة مف "الفرت"كيؤكد 
كتنازع ركاياتيـ بيف الحقيقة  ،عف عمؿ ىؤالء الركاةيث االشعار، كيطيؿ الحد

يرككنو،  كبيف الصحيح كالزائؼ بسبب عدـ حرص ىؤالء الركاة في دقة ما ،كالكذب
م انتقاؿ الركايات جيؿ كعمى تمؾ الطريقة ؼإلى  ذا كاف االنتقاؿ مف جيؿفكيؼ إ

لقصيرة الشعار اىك اشفكية ما انتقؿ مف الشعر بالركاية اؿ فّن أك .كانتقاؿ الشعر
ع التاريخية كمعظميا أشعار مرتجمة، كمع الزمف تعرضت لمتزييؼ ائؽالمتعمقة بالك

كاة ىـ الينبكع الرئيس الذم استقى منو ىؤالء الرّن  ظؿَّل كمع ذلؾ ؼ. كالخمط في الترتيب
مادتيـ الشعرية كالتي يستمدكف  األحمر،ية كخمؼ كاالر داّـن الشعر كمنيـ ح اعكجّـن 

في فيـ المغة العربية  أـسكاء في تفسير القرآف كبياف معانيو لمغة كالنحك منيا معاني ا
 أف إاليعني بعدـ كجكد الفكارؽ في الركايات،  ال األمر لكفّن . كنحكىا ككضع قكاعدىا

الشعراء غير القريشييف  أشعارفي تعديؿ  -أيضان  -المغكييف النحكييف كاف ليـ دكر
ىجات ؿاؿأك  اختبلؼ الركاياتإلى  ينظركفكا فككا الف لغة العرب تكحدت بمغة قريش

الشاعر المعيف  إليياعمى حسب طريقة القبيمة التي ينتمي  األشعارالتي تركل بيا 
كأف أمر الكتابة لـ يتكثؽ  ،سكاء حقيقةن كاف ذلؾ الشاعر اـ كذبان  أشعارهالذم تركل 

كىا بحزمة ّـن الشعر مف جميع الببلد كض كاصحيحة كما ىي، لذا أخذ األشعارلترد 
 األمر كأصبح ،أخرلإلى  التعارض في المعاني مف قبيمة أمركغدا ، لغكية كاحدة

كاف لغة الكتابة كانت ليا حدكدىا ال مف حيث  ،صعبان لمكقكؼ عمى حقيقة المعاني
خذت عف الظكاىر أُ ابتة، كبؿ مف حيث اشكاليا، الف اشكاليا بقيت ث األلفاظمعاني 



 / تشرقني حول صحة الشعر اجلاهليدراسات املس/ املبحث األول/ الفصل الثالث

 

 ٘رٓرٕر

ال ينبغي استعمالو في اما ما يتجاكزىا فيعد تعبيران عاميان ليجة قريش، ك المغكية في
ف احتكاـ الشعراء ـية كالراحمّناد ما منقكؿ عف " الفرت"كبيذا الصدد يذكر . الكتابة

ترد، كيرل أف ذلؾ مردكد اذ لـ يكف في أك  اف تُقبؿ فشما ،القرشييفإلى  في قصائدىـ
، أدبيةيككف لقريش مثؿ ىكذا زعامة كالفنية ؿ األدبيةقريش شاعر مشيكر لو مكانتو 

. كلكف المقصكد مف الخبر أف ليجة قريش ىي المعيار لمجميع مف حيث المغة
استخداـ أشعار الشعراء القدماء إلى  لقد كانت ىناؾ حاجة لغكية دعت

ىؤالء العمماء كالمغكييف الحصكؿ عمى ؿ للغكية، كلكف أفّن أك  شكاىد نحكية كاألمثاؿ
كف خارج الجزيرة كبعيدكف عنيا كؿ البعد، ككاف عمييـ اف يكتسبكا ذلؾ كمو كىـ يقيـ

تقصر بيف أك  العرب الخمص لمدة تطكؿ بإقامةبالتعمـ المغة العربية الفصيحة اما 
مناطؽ االستعماؿ الصحيح لمغة كما يتحقؽ إلى  عمييـ الذىابأك  ىؤالء المغكييف،

.  ذلؾ عند القبائؿ العربية الصريحة النسب
حفظ تمؾ إلى  الشكاىد الشعرية كانت النزعةإلى  ء الحاجة المغكيةكفي ضك
 األشعارنششة مجاميع إلى  أالضكء الساطع عمى المعنى، مما ىيّن  إلقاءالشكاىد ابتغاء 

كلـ يكف الدافع في ذلؾ . كتاب النكادرأك  كتاب المعانيمثؿ المفردة كالخاصة مف 
ة الشاعر كاختيار العبارات مف شعره االىتماـ بالجماؿ، بؿ كانت قيـأك  حب الشعر

إلى  كبر الشعراء كماأالمكف كاف يكفي لكصؼ صاحبو بشنو كأفكاره، كالشعر بيذا 
كجكد، اؿأك  ما الحكـ عمى القصيدة بكصفيا كبلن فمـ يكف لو شيء مف الصحةأ .ذلؾ

 كىي المشغكلة في كؿّن  -اآلدابفي بداية تككيف  -كانى لمركح العربية اف تفعؿ ذلؾ
ظركؼ أك  معرفة قائؿ الشعر أىمية مكأنو لـ يكف بذ. ات كالتفاصيؿمالمياديف بالجزئ

نمانظمو،  عمى الكجو  -اليجرم األكؿىذه المسشلة أثيرت في نياية القرف  كا 
عند ذلؾ كانت . أخرلإلى  جمع الشعر مف البادية مف قبيمة بعد عمميات -الصحيح
ستة منذ اف إلى  أجياؿ أربعةعد انقضاء السيما ب ،األدبمعرفة تاريخ إلى  الحاجة
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 ٙرٓرٕر

تنتقؿ عبر  األشعار، كمف ثـ ظمت اإلسبلـبعد مجيء سكت لساف شعراء الجاىمية 
صيب مُ  أفْه مران محتمان أالتحريؼ كالتزييؼ كاف أف بمعنى  .أفكاه الركاة مع بعد الزمف

أك  بغيره،أك  كحذؼ ما يمكف حذفو بقصد األبياتفضبلن عف تغيير ترتيب  ،الشعر
يحدث في قصائد اليجاء  السيما مااختبلطو باسـ آخر أك  نسياف اسـ الشاعر

كالحادم يحدك بيا ابمة لتسرع في سيرىا، كتدعك  أجنحةالقصيرة التي كانت تطير ببل 
.  زؿ الراحة مف عناء الشعراع في مفتجماعة الفرساف لتستـ

 كاإلحساسفظو ركاية الشعر كحفظو تتطمب ذاكرة كاعية كغير عادية لح إفّن 
 يحؿّن أك  شاعر ر الشعر، لذا كاف الركاة مف الشعراء المبدعيف ككاف لكؿّن  بشسمكب

لـ يكف قادران  الشعر يركيو مايحفظ  أفْه العادم  اإلنسافمعو حيثما يحؿ كليس بمقدكر 
عمى ذلؾ كمستعدان لمقياـ بو، كاف عدد ىؤالء ليس بالقميؿ كما حفظكه مف الشعر ليس 

، كلكال ركايتيـ الشفكية لضاع ذلؾ الشعر اذ لـ تكف قد ُعرفت الكتابة يضان أبالقميؿ 
 اإلسبلميبسبب العصر  أعدادىـنقص إلى  د تعرضكاىؤالء الركاة ؽكلكفّن  .بعد

النشغاليـ بشؤكف الحياة اليكمية الجديدة أك  الجديد كاالشتراؾ في الحركب كالجياد،
ذا ما جاء منتصؼ القرف الثاني إ الذاكرة ما حفظ مف الشعر الكثير حتىكضاع مف 

الشعر اقؿ القميؿ كضاعت القصائد بضياع الركاة، كلكف نشط عمماء  أصبحلميجرة 
البقايا الثمينة مف العصر الجاىمي كجمعيا  إلنقاذبشكؿ حماسي  كاألدبالمغة 

أصحاب ك المفضؿ الضبّنيأك  األصمعيعمو كتقييدىا ككتابتيا في الكتب كالذم ؼ
.  مجاميع الشعريةكاؿ لحماساتا

العبلء  ككاف معاصران لعمرك بف ،اد الراكيةاعيف حّـن لكضّن الركاة ا أشيركمف 
، ششكان عنو  المغة كمعرفة الشعراء، لكف حمادان لـ يقؿّن  الذم استفاضت شيرتو بعمـ
كذاع  األشعارحفظ ب ات المغكية، فقد تفكؽ عمى معاصريومئكيعترؼ بعدـ عممو بالجز
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ق فّن إالطكاؿ، كبالجممة انو ىك الذم جمع القصائد السبع  إليوسب صيتو بيف الناس كيف
 .( )أخبارىك الذم جمع القصائد القديمة كما يتعمؽ بيا مف 

فضبلن عما ُذكر أنو يمزج شعره بشعر آخريف كينسبو إلييـ عمى أنو مف 
قصيدة مف الشعر الجاىمي، كانو  آالؼصدؽ انو قد حفظ ثبلثة مُ  كلكف ال .( )عمميـ

غير مكثكؽ  كألنو ،(بانت سعاد)ف يستطيع اف ينشد سبعمائة قصيدة تبدأ بػ كا
أم  كأقصيدة،  أمبششف  إليوسؤاؿ يكجو  أمد الجكاب عف رم بركاياتو كاف ال

عنو  (3)األصفياني، فضبل عما ذكره -عمى حد رأم عمماء المغة البصرييف -شاعر
.  ـمزج شعره بقصائد الشعراء كينسبيا عمى انو مف عمموم

ما كاف ق كؿّن فّن أنا كاثؽ تماما أك: "أصالتودـ الشعر كبصدد ؽِق " الفرت"يذكر ك
كأعتقد تمامان في صحة الركاية التي . قصرأالشعر أقدـ كأكثر أصالة، كاف أكجز ك

أبيات، اما القصائد الطكيمة  0  -7القصائد القديمة كانت منحصرة في  إفتقكؿ 
القيس كالنابغة شعرىما، فبل يمكف اف  ؤرالعصر الذم فيو قاؿ اـإلى  التي تنسب

يمكف اف نرل فييا نتاجان  تككف في ذلؾ الزماف المبكر جدان مف نتاج المحظة، كذلؾ ال
متشخر  عميو فيك يرل اف القصائد الطكيمة المرتجمة كانت في عصر"ك (4)لمصنعة

في  اعدت مف قبؿ، ككاف ذلؾجدان، كعمى سبيؿ االستثناء النادر جدان كقد تككف 
اما في "رسخت فيو صناعة الشعر، تعصر تحددت المغة في استخداميا الشعرم ك

االذف المدربة، فانو إلى  الزماف القديـ فاف استخداـ الكزف حتى لك كاف سيبل بالنسبة
 يجب اف تظؿ كاحدة ال ، ككذلؾ فعمت القافية، كىيالقسرفرض عمى القكؿ نكعان مف 

ككاف لدييـ نماذج عديدة عصر متشخر إلى  فتتغير بؿ اف شعراء عباقرة ينسبك
                                                             

 .87/ : المزىر السيكطي: ينظر ( )

. 8 3/ : األغاني: ينظر ( )
. 8 3/ : األغاني: ينظر (3)
. 64...: دراسات المستشرقيف (4)



 / تشرقني حول صحة الشعر اجلاهليدراسات املس/ املبحث األول/ الفصل الثالث

 

 ٛرٓرٕر

ىر عنيـ انيـ يمتمككف ناصية المغة، كاف عمييـ مع ذلؾ في أحياف غير ُش لمشعر، ك
بحثان عف قافية لبيت كاحد في  -بؿ الشيكر -كالميالي األياـنادرة اف يقضكا 

ا كالتي تعني انو "الحكليات"قصائده  إنشاء، كذلؾ ما عرؼ عف زىير في ( )"قصيدة
نفسو مع آكس بف حجر كالطفيؿ  كاألمر ،ليست مرتجمة كانو كاف ينظميا ببطء
التي يراد التعبير عنيا في  األفكارلذا فاف  ،الغنكم المذيف كاف زىير راكيان ليما

معينة لـ تكف تتدفؽ عمى الشاعر الجاىمي عمى نحك كآخر يسمح لو اف مناسبة 
. في المحظة المعينة يرسؿ مقداران مف الشعر في خمؽ متكاصؿ يتـ

مقطع آخر إلى  ؿ الشاعر مف مقطعاترابط اجزاء القصيدة الكاحدة كانتؽكأمّنا 
بصكرة متصمة تكحي بكجكد العبلقة كمراعاة الشاعر حسف االنتقاؿ بيف مكضكعاتو، 

الشعراء المجيديف عمى نحك كاؼ فيذا األمر لـ يتحقؽ اال في العصر المتشخر عند 
طبلقان، فالشاعر الجاىمي كاف كاف خطا الخطكة في العصر المتقدـ إلكنو لـ يتـ  دائمان 

ة الشعرية فانو لـ يكف بارعان بدرجة كافية لمقياـ بيذا االنتقاؿ المتقف نعفي الص األكلى
بعضيا  األجزاءلـ يكف فييا ارتباط باطف يربط  إذاعمى نحك سميـ، لذا فالقصيدة 

ة الشعرية نعىك نقص قد تبلفتو الصمختمفة، ك أجزاءإلى  ببعض، فانيا تتفكؾ
كىنا يكمف الخطر في تكىـ أف القصيدة كؿ كبير "في الزمف بعد ذلؾ  ( )المتطكرة
. (3)"متماسؾ

قصائد الشعراء، كثيران ما يحدث عند تداخؿ الكزف كالقافية بيف  األمركىذا 
ة في كمف ثـ يصبح الفرز عند ضـ تمؾ القصائد أمران صعبان كىك ما يقـك بو الركا

لنساء كثيرات في  أسماءكيؼ ترد  الّن كا  . كأخرل احداثاتيـ تمؾ التداخبلت بيف قصيدة
ذكر أك  .ب في معمقة امرئ القيسمفي مقطع كاحد كما في النسأك  قصيدة كاحدة
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أ لمشاعر اف يجمع تمؾ فكيؼ تييّن  ،اآلخرقد يككف احدىا بعيدان عف  أماكفعدة 
 األماكفمعرفة تامة بجغرافية تمؾ إلى  حتاجالذم م األمرفي مقطع كاحد  األماكف

  .األرضحقيقةن عمى 
بؿ ىك كصفي،  "-الفرت"كما يدعي  -الشعر القديـ ليس مف النكع الغنائيك

يتبعيا في قصيدتو مف أك  بالطريقة التي يكردىا الشاعر األكصاؼتسمسؿ تكيؼ  الإك
يدتو التي ينظميا في كلكف الشاعر يقـك بكثبات في قص. دكف اف تتناقض فيما بينيا

ق مف كصؼ ليعيد ذكره بعد مضي عدد مف تكاف فا بيت فيك يتتبع ما 00  -60
كذلؾ يتطمب االطبلع الكاسع كالحس المرىؼ . ذلؾ خطش منو عدّن األبيات، كال م

تحديد إلى  كاالستعماؿ الدقيؽ لممارسات ىكذا حاالت شعرية مف اجؿ الكصكؿ
. دقيؽ

فيؿ تحقؽ عمماء المغة في القرف الثاني . ة سمبيةنتيج الّن إؽ ؽلف يحذلؾ لكف 
دقيؽ بذلؾ عمـ مف ذلؾ الشعر كىؿ كانكا عمى  إلييـكرد  اليجرم مف صحة ما

منصبان عمى الكزف كالقافية كاف  األمر أفّن  أـكترتيب مقاطع القصائد،  كأسمكبوالشعر 
. ظـ القصيدة بيماتالتي تف

عف أك  أمكر ذاتيةر عف يعبّن  ب يتبادؿ الشاعر مكضكعان مففي قصائد النس
رت بعض الشيء مع تغيّن  فْه إ، كىذا العرؼ صار صفة شعرية كعبلقة مع محبكبة ما

صار في كقت متشخر  -زيارة المحبكبة لشاعر أم -كطيؼ الخياؿ .مركر الزمف
ّـن مشلكفان كمؤثران،  شاعر ؿسكاء كاف ؿ ان دج ان نادرلدل الشعراء الجاىمييف فكاف ذلؾ  اأ

عدـ أك  لـ فراقياأذ يجب اف تككف لديو حبيبة يشكك إ ،تكف، فاألمر سكاء حبيبة أـ لـ
خبلصيا، أمانتيا في  إالالعرؼ أك  كلـ يشذ عف ىذا المبدأ. يبكي شبابو الضائعأك  كا 
تبدأ بشككل  أفيميؽ بيا  قرأ في المية الشنفرل كىي قصيدة طكيمة النادرة ما مُ  أحكاؿ
. الغراـ
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سمى نيا لتُ ككّن أفْه تالتي يجب  األبياتكعدد " القصيدة"لتسمية " الفرت" ضكيعر
يعرض ؼ .إليوالشاعر كقصد  أرادهمران ألنّنيا تقصد أأك  تحمؿ مكضكعان  أنّنيا كأقصيدة 

في  قكينفي خبر تعميقيا في بيت الكعبة كعدـ اتفاؽ "المعمقات"لتسمية القصائد 
 فّن ئد العربية القديمة، كأق في القصافي مقدمة كتاب. "رفكف كريـ"المفيـك الذم قدمو 

نما استعمؿ لفظ عمؽ إك .كبصعكبة نادران  إالّن معنى التعميؽ لـ يرد في المفيـك القديـ 
نسخ ىذه القصائد أمر مشككؾ  أفّن ببل انقطاع، ثـ  إمبلءبمعنى النسخ كالكتابة عف 

 كأذاعيامف جمعيا  أكؿالمصادر القديمة عمى اف حماد الراكية  أجمعتفيو جدان، كقد 
" المعمقة" فّن أك. "السمكط" كأ، "الطكؿ" كأ، "طاتّـن المس" كأ "باتالمذهّن " :ف معانيياكبيّن 

كىي بمعنى المزكدة بحمية " المذىبة"مف الصعكبة اف تدؿ عمى شيء آخر غير 
فكيؼ  .قصيدة متفكقة ذات مزايا خاصة فإنياثمينة مف الذىب كفي كمتا الحالتيف 

سكؽ عكاظ عمى سكاىا مف الشعر كىؿ كانت ىناؾ  ختار فيتُ  أفليذه القصائد تشتّنى 
يزكا مف غيرىـ مف الشعراء، كلكف ـُ جكائز تمنح لشعرائيا الذيف أك  ،لجنة تحكمية

براعتيـ الفنية في  إلظياربينيـ  اركابتأك  التقكا يمكف اف يككف ىؤالء الشعراء قد
. اآلخرفيما بينيـ بعضيـ عمى البعض  األحكاـالشعر كتبادؿ 
التي تعينيـ عمى الفصؿ في  كاإلمكاناتبقصكر الكسائؿ " الفرت"ؼ كيعتر

 .كآرائيـ بششف االستعماؿ المغكم لممفردات كالفركقات بيف الميجات العربية أحكاميـ
قكف عمينا في المعرفة التي مف كيتؼ األقدميفعمماء المغة  فّن مف المؤكد أ"كيذكر انو 

كفضبل . مف اىتماميـقميبلن جدان  إالمكضكع ىذا النكع، لكنيـ مع ذلؾ لـ يكلكا ىذا اؿ
 اإلحساس، كبيذا الكصؼ كاف يعكزىـ األعاجـعف ذلؾ فقد كانت غالبيتيـ مف 

المغكم الدقيؽ، كيبدك لي مف المشككؾ فيو انيـ أدرككا الفركؽ الدقيقة بيف لغة 
 المغكم يعكزنا حقان، كال اإلحساسكىذا ... اإلسبلميالعصر الجاىمي كلغة العصر 

اعتقد اننا نستطيع مثبلن اف نميز بيف لغة جرير كلغة الفرزدؽ، كذلؾ يعكزنا الكثير 
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ناقة قد قاـ بو  مف المعارؼ الخاصة التي كانت ميسكرة ليـ بسيكلة، فيؿ كصؼُ 
نستطيع  ال األمريكشؼ الكصؼ عف رجؿ حضرم غير خبير، ىذا أف  أعرابي بدكم

ىؿ تتكافؽ أك  ا داخؿ بعض دكف ارتباط،اف نقرره مباشرةن كىؿ المكاضيع حشد بعضو
ان مف غير الممكف، الفصؿ فيو، ىؿ كثير فىذا أمر مف الصعب، كأحيا... فيما بينيا

مف الصعب  أمرة الحقة، ىذا تحمؿ آثار حضارأك مف التشبييات حقيقة، 
. ( )..."بيانو

 *ونظرية الشم يف الشعر اجلاهلي "ثمرجليو"املستشرق 
يتعرض لمكقؼ القرآف مف الشعر كالشعراء  ( )"عر العربينششة الش"مقالتو في 

ثـ مكقؼ أىؿ قريش ( )ككصفيـ بالغاكيف كنفي الشعر عف لساف المصطفى محمد 
مف الديف اإلسبلمي كما جاء الرسكؿ الكريـ مف سكر القرآف المنزؿ كانكركا أف يككف 

. كحيان بؿ كسمكه بالشاعر كالمجنكف كالكاىف
المعنى المفيـك منو في األدب  مكاف المقصكد بالشعر نؼ فاف: "فيعقب بالقكؿ

إف محمدان الذم لـ يكف : ككف في مكاجية معضمة خفيفةفالبلحؽ عمى القرآف، فس
بينما أىؿ مكة الذيف يفترض . يعمـ الشعر كاف يدرؾ أف ما يكحى إليو لـ يكف شعران 

ا الكحي كاف شعران، أنيـ كانكا يعرفكف الشعر حيف يسمعكنو أك يركنو، ظنكا بشف ىذ
كلربما كاف في كسعنا أف نستنتج أف الشاعر كاف . ككاف ينبغي أف يتكقع العكس

ال يشير  اإلنكاركمف ىنا فاف . ُيعرؼ عامةن بمادة أقكالو أكلى مف أف ُيعرؼ بشكميا
لكف . عنياالخمك مف االنتظاـ في شكؿ األقكاؿ، بؿ إلى طبيعة المادة المعبر إلى 
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تستمـز بالضركرة كجكد نكع مف الصنعة التي تميز " عممناه الشعر كما: "العبارة
. ( )األسمكب الشعرم، كينبغي تعمميا

تبدك يقينان أنيا  األخيرةكمع ذلؾ، فشف ليجة ىذه العبارة : "قكلو ثـ يردؼ
لقدُ ظف القرآف : تختمؼ عف ليجة سائر العبارات، ففي ىذه استنكار لممكة الشعر

ة نعربما يبدك باألحرل أف الخمك مف الص -ىا ىنا -قكض، لكفشعران، كىذا الظف مف
الشعرية أمر ينفسح لو كجو العذر، إنيا لـ تعد شيئان يجده السامعكف ىناؾ حيف ال 

". ينبغي أف تككف ىناؾ، بؿ شيء يتكقفكف إليو، لكف غيابو أمر لو ما يبرره
   :  أنو ليس بالضركرة أف يفيـ مف اآلية" مرجيمكث"كيرل 

     


دكف تمييز، مف يعممكف خياليـ في كؿ شيء  انيـ يقكلكف الشعر حقيقة بؿ ( )

، كاتفاقان مع ذلؾ فاف معظـ القصائد كانت تبدأ  كيفيـ منيا أنيـ يتغزلكف في كؿ كادٍو
. بالغزؿ

اهلل عميو كآلو صمى ) ديبيف بصكرة قاطعة جيؿ النبي محّـن  أككينفي القرآف 
أفُ يمؤل بام  اإلنسافكىناؾ حديث يؤكد أف األكلى بباطف . (3)بالشعر( كصحبو كسمـ

صمى اهلل عميو كآلو )كمع ذلؾ فيناؾ شعر نسب لمنبي محمد . شيء ما عدا الشعر
. ، أك أف يككف ناقدان لمشعر اك راكيان لو(كصحبو كسمـ

النقكش التي ترجع الى ما  القكؿ عف اكتشاؼ تمؾ الكمية اليائمة مف كيعرض
كقد كتبت بعدة ليجات، لكف ليس فييا شيء مف الشعر كىذه خاصة ما  اإلسبلـقبؿ 

كاستبعاد أف تككف لمعرب أية فكرة عف النظـ أك القافية، . تككف بالنقكش عمى المقابر
فإف كاف القرآف يتحدث عف الشعر "عمى الرغـ مف تقدـ حضارتيـ في بعض النكاحي 
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 ٖرٔرٕر

تعمـ، فمف المعقكؿ أف نفترض أنو يشير إلى تمؾ الصنعة التي  إلىيحتاج عمى أنو 
ألف القافية العربية تقـك في تكرار نفس المجمكعة مف الحركؼ  باألبجديةتستمـز العمـ 

ألف النظـ يتكقؼ عمى الفارؽ بيف المقاطع الطكيمة  ،الساكنة، كالعمـ بنظاـ نحكم
المعاني فيمكف اذف أف يككف ما يشيد عميو  كالقصيرة، كارتباط بعض النيايات ببعض

القرآف ىك أنو قبؿ ظيكره كاف بيف العرب بعض الكياف المعركفيف بشنيـ شعراء، كمف 
.  ( )"الكحي ألكافالمحتمؿ أف لغتيـ كانت غامضة كما ىي الحاؿ في 

اد العرب االكائؿ مجعمى أنو يمثؿ أ كيطرح نظرة ابي تماـ إلى الشعر
إال ما ُسجؿ  في القصائد، كأف القبيمة التي يظير فييا ابرع الشعراء كلـُ يحفظ منيا 

ىانان، بؿ كتبعان لذلؾ فاف الشعراء ليسكا ؾ. ر إلى حدٍو ماخَخ ر عمى القبائؿ األُ تسيط
. ىـحقرائنيـ ؾيسجمكف أحداثان بما تـ
انيا مف اليسير أف تتكافؽ مع القرآف كمكقفو " مرجميكث"ة يجدىا كىذه النظر

ف الشعر كالشعراء، بؿ تنطبؽ عمى ديكاف ابي تماـ نفسو الذم جاء فيو تخميد العاـ ـ
لكثير مف االحداث زمف المعتصـ كفتح عمكرية، ككذلؾ ما جمعو مف شذرات الشعر 

نرل أف  ال"كعميو . العربي في كتابو الحماسة اكثرىا تشير إلى أحداث التشريخ
فترض أنيـ يسجمكف ما فعمكه في بؿ عمى العكس م" يفعمكف الشعراء يقكلكف ما ال

دان يفعؿ شيئان فصاع إسماعيؿالكاقع أك ما شاىدكه ُيفعؿ، كيبدك أف أم عربي مف عيد 
لكف مجمكعان مف القصائد ُيخمد فييا التاريخ، إنما يؤلؼ . في قصيدةفانو يخمد ذكراه 

ـيستحؽ أبدان أف ُيك أدبان ال كد ىذا األدب بمغة االزدراء التي استخدميا القرآف، ككج صَخ
. ( )"تستبعده مكاضع اخرل في القرآف استبعادان تامان 
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، األمكمكيذكر أف األثرييف المسمميف الذيف بدأكا عمميـ حكالي نياية العصر 
كا بكجكد قسـ كبير مف األدب القديـ في ببلد العرب قبؿ االسبلـ، كيرل أنيـ قرّن أ
كا شكان مف بعض الناس، عمى عكف تقديـ قطع كبيرة منو الى الناس لكنيـ صادؼيدّن 

حد ما رأل ما قاـ بو الخميؿ الفراىيدم مف كضع نظاـ العركض الذم قكبؿ بعدـ 
.  ( )التصديؽ مف احد معاصريو كأف عممو مف الكىـ

ّـن  ا متى بدأ العرب نظـ الشعر، فالبعض يرجعو إلى آدـ كبعض آخر يدعي تقديـ أ
د كتبكا نقكشيـ بمغاتيـ كليجاتيـ اما عرب الجنكب فؽ. ( )إسماعيؿقصائد مف عيد 

. (3)كأنيـ كتبكا أشعارىـ بالمغة العربية التي كتب بيا القرآف
في أمر تنازع اآلراء بششف الميميؿ عمى أنو أكؿ مف  (4)"مرجميكث"كيرل 

د  مف انحرؼ كؿ الطكاؿ كادخؿ فييا الغزؿ، انو ال صحة فيو إذ كاف أالقصائد قصّن
كزمانو  ،القيس ىك أكؿ الشعراء أت تذكر بشف امرعف جادة الصدؽ، فيناؾ ركايا

متشخر عف الميميؿ قميبلن، فضبلن عف كجكد ركايات تبتدئ بالنسيب كىي أقدـ مف 
الّن فاف كاف الميميؿ أكؿ المقصديف . زمف الميميؿ لمشعر فينبغي أف يككف ىناؾ كا 

لى ء ينتسبكف إاالشعرية لشعر األعماؿكـ ىائؿ مف  السيما كجكد ،ديفالعديد مف المقؿّن 
. ذات كقت الميميؿ في تقصيده القصائد الذم يفصؿ بيف زمانو كبيف زماف اليجرة

في أمر حفظ ذلؾ الشعر كبقائو طيمة تمؾ المدة الطكيمة  (5)"مرجميكث"كيرل 
، فكيؼ يككف ذلؾ كقد ضاع معظـ الشعر بعد اعتناؽ ىؤالء اإلسبلـثـ مجيء 

يبؽ مف الشعر إال القميؿ عمى لساف الركاة إف  كاف منيـ مف قتؿ أك مات كلـ اإلسبلـ
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 ٘رٔرٕر

كانت الركاية ىي السبب في حفظ ذلؾ الشعر، كرد بقاء الشعر مركيان السيما بعد 
مف أف  يدنزكؿ القرآف الذم ازدرل مف الشعراء كمف يتبعيـ، فيذا يكضح الشيء األؾ

. الشعر الجاىمي قد نسي
يقترب  الحميرية فاف األمر الاما اذا كانت القصائد قد حفظت كتابة بالمغة 

 ،مف الصحة إقامة عمى ما جاء في القرآف الذم يشير إلى عدـ معرفة العرب بالكتابة
أـ لكـ كتاب : " اك عندىـ كتاب فيو يدرسكف كقد عرض لآليات التي تشير إلى ذلؾ

 فالكثنيكف لـ يؤتكا أم".  ( )أـ عندىـ الغيب فيـ يكتبكف: " اك قكلو" ( )فيو تدرسكف
كالعرب لـ يصدقكا في القرآف . كتاب، كاف الذيف اكتكا الكتب ىـ الييكد كالنصارل

كىؿ  ،كشكؾ فيو قسـ منيـ، فكيؼ كالحاؿ مع الشعر في أف يككف مكجكدان حقيقة
حمزة ككيؼ تـ كتابة المعمقات كما شكؿ الكتابة لتمؾ األبيات في معمقة  ،كتب فعبل

 . لصدر كالعجزكاالشطر التي كردت فييا مكزعة بيف ا
كية احؿ الركاة كعدـ مصداقيتيـ كالذم عرؼ عف حماد الرفكيطرح مشكمة 

ككيؼ يؤخذ . (3)إصبلح معو نحؿ الشعر كأنو أفسد الشعر إفسادان الالذم عرؼ ب
ية السيما ركايتو لممعمقات، كلك كاف شخصان غيره كاف أدعى كالشعر مف ىكذا را

ككاف سيء  خمؼ األحمر أمثاؿاآلخريف  ككذلؾ الششف بالنسبة لمركاة. لمتصديؽ
قيؿ عف ما ا ّـن أ. عرؼ بالنحؿ أيضان فقد عمرك بف العبلء  أبك أكيضان، أالسمعة 

كاحد مف  أمر غير أكيد، أنيـ لـ يعرفكا اسـ شاعرؼشعراء ىذيؿ كمعرفتيـ بالشعر 
. (4)رمسّنؾىؤالء الشعراء الذيف جمع شعرىـ اؿ
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في كجكد شعر لمشؾّن ككف أدعى في ذكر كؿ ما م" يكثمرجؿ"كيستطرد 
بمغة  تجاىمي أك شعر مكتكبُ نقؿ عف طريؽ الكتابة الحميرية، كىذه المغة ليس

القرآف كنفي معرفة العرب بشمكر  قالتعارض مع ما جاء ب القرآف، فذلؾ يتعارض كؿّن 
بي عمرك الشيباني أالكبير الجمّناع كيشير إلى أمر الكتب التي كانت بحكزة . الكتابة
عى أنيا كميا صحيحة غير ، كلكنو كاف يدّن كانت ضئيمة جدان مف حيث الكّـن أنيا 

قصيدة طكيمة يبدك  قم ينقؿ عف أحد كتبف، عمى الرغـ مف أف صاحب االغاُمنتحمة
.  ( )في العصر االسبلميمنتحمة أنيا لشاعر جاىمي كيصرح بشنيا كانت 

 بشفضؿلـ يكف أف القرف الثالث اليجرم " مرجميكث"في نظر  -يبدك كعمى ما
الى انتحاؿ عمماء المغة لمشعر  اإلشاراتظير مستكل مف القرف الثاني اليجرم إذ تُ 

كمنيـ المبرد الذم كردت عنو كثير مف الشكاىد الشعرية التي نحميا في  أيضان 
مكاضع معينة لمعاني المغة اك النحك عمى الرغـ مف أنو كاف يتمتع بسمعة عممية 

عف مجنكف بني عامر كسؤاؿ الركاة في الخبر لى ما كرد كيشير ا .( )بيف معاصريو
بؿ ىناؾ حكايات ترد أك . (3)قبيمتو عف اسـ ىذا الشاعر فمـ يكف ىناؾ مف يعرفو

ل عف يزيد بف المفرغ كركضعيا المخترعكف كالمؤلفكف لتمؾ الحكايات، مف ذلؾ ما مُ 
ككذلؾ ما جاء . (4)الذم اخترع حكاية الممؾ الحميرم تبع كما نسب إليو مف قصائد

في سيرة ابف اسحؽ بيذا الصدد ايضا، أك ما عرؼ عف الشاعر ُنصيب الذم بدأ 
الشعر بنظمو كنسبتو الى أفراد مف قبائؿ ضمرة بف بكر بف عبد مناة كخزاعة، فمما 

. (5)نالت االعجاب استشعر نصيب بمكىبتو الشعرية
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ء اك عمماء المغة، ليس ذلؾ فحسب مف لدف الركاة اك الشعرا" مرجميكث"كيجد 
بؿ اف الخمفاء كاف ليـ دكرىـ في تشجيع الشعر المنحكؿ كجزؿ العطاء لمف 

. ( )يستحسنكف شعره أك صنيعو ذلؾ
ق عمى الرغـ مف كجكد فّن القكؿ إ" مرجميكث"تابع اما عف كجكد ركاة ثقاة في

ف كلكف مف أيف تكك. االغراءات فكانكا ذكم نزعة نقدية كلـ يصنعكا شعران منتحبل
مصادرىـ في ما عندىـ مف شعر صحيح حقان إذ البد مف كجكد نظائر لذلؾ الشعر 

عندما ظير قطع ما قبمو كاف الشعراء كانكا كثنييف، فكيؼ ُيستشيد  كاإلسبلـالقديـ، 
قد حارب الكثنييف  اإلسبلـكما دعا إليو، السيما  اإلسبلـبشعر كثني بعيد عف ركح 

المكقؼ مكقؼ العداكة البالغة الشدة، فيقكؿ كلـ يكف متسامحان معيـ، بؿ كاف 
اد كنستطيع أف نتممس الشعكر بيذه الصعكبة في الحؿ الذم قيؿ أف حّـن : "مرجميكث

مو، كىك أف القصائد بقيت مدفكنة طكاؿ السنكات التي كانت فييا الحماسة ية قدّن كالرا
بعض ىذه الحماسة  تفي أكجيا، ثـ استخرجت مف دفائنيا لما أف فتر لئلسبلـ
كالتفسير اآلخر ىك أف الشعراء لـ يككنكا ألسنة أحكاؿ الكثنية، لقد كانكا . الفتكر

لك كجينا : " ثـ يقكؿ ( )"إال في ككنيـ لـ ُيسمكا مسمميف مسمميف في كؿ شيء
إف . انتباىنا إلى البينة الباطنة كجدنا في ىذه القصائد مبلمح تثير الدىشة عمى األقؿ

كمّنيـ يشككف أبدان في دياناتيـ، كالعرب المسجمكف عمى النقكش  شعراء غالبية األمـ ال
تذكر كاحدان أك أكثر مف اآللية كمف ُصرحاء في ىذا المكضكع، فمعظـ النقكش 

رأيو في دحض أف يككف العرب قبؿ " مرجميكث"كيرل  (3)"األمكر المتعمقة بعبادتيـ
ف كدياناتيـ أف مىميسو المرزباني عف الشعراء الجامف النصارل كما كرّن  اإلسبلـ

ذااىتمامو بيذا الششف كاف ضئيبلن،  عمى أية ديانة ما ذكر شيئان عنيـ فبل يذكر  كا 
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النصارل اينما كانكا فمعيـ كتبيـ المقدسة، كلغتيـ كفكرىـ "كاف، عمى حيف أف 
 -كالمزامير، كشعرىـ يتخذ "الحكارييف"كثيران بعبارات االناجيؿ كرسائؿ الرسؿ  فمتشثرا

شكؿ األناشيد، لكف في الشعر الجاىمي المزعـك ىناؾ فقر شديد في  -لبفي الغا
الشعراء  أكلئؾاإلشارات إلى كتب النصارل المقدسة كالنظـ المسيحية، حتى عند 
كصاحب . الذيف يفترض أنيـ ازدىركا في ببلطات األمراء كالممكؾ النصارل

كالي نياية القرف األكؿ يستنتج أف شاعران معينان ازدىر ح -كىك رجؿ خبير -األغاني
 -بحؽ -كالرىباف كااليماف، كيقكؿ باإلنجيؿاليجرم البد أنو كاف نصرانيان ألنو يقسـ 

. ( )"إف ىذه أقساـ نصرانية
كاف شائعان في دكاكيف الشعراء كذكر األمانة كذكر  سَـخ الؽَخ  أفّن " مرجميكث"كيجد 

عراء الكثير مف تعاليـ بؿ يرد في دكاكيف الش. كعف أخبلقيـ األنبياءعف  اإلشارات
لو كأك أنيـ عرفكا بالقرآف قبؿ نز ،كما جاء في القرآف ككشنيـ مسممكف حقان  اإلسبلـ

مف ىذا القبيؿ، كيرل برأم النقاد  كيستطرد بذكر أشعارٍو . اإلسبلميكقبؿ ظيكر الديف 
. ( )المسمميف في أف االستعماؿ البيف لمقرآف في ما ذكره الشعراء مبالغ فيو كثيران 

ىذه القصائد نظمت  فكؿّن "غة لمبينة الباطنة كىك الؿّن  يان ثاف اة خطّن َّـل ثَخ  كيبيف أفّن 
د عمى قبائؿ شبو الجزيرة العربية قد كحّن  اإلسبلـفإف افترضنا أف فرض ... بمغة القرآف

لكف مف الصعب ... دىـ بنمكذج لسبلمة المغة النزاع فيو كىك القرآف لغتيـ ألنو زكّن 
ركة قبؿ مجيء االسبلـ بيذا العامؿ المكحد، لغة تختمؼ أف نتصكر كجكد لغة مشت

أرجاء شبو الجزيرة العربية، فبل بد أنو كانت بيف  عف لغات النقكش كانتشرت في كؿّن 
اختبلفات كاضحة في النحك  -القبائؿ المختمفة أك عمى األقؿ مجمكعات القبائؿ

م الجزيرة العربية، كاأللفاظ، كالمجمكعة التي جمعيا األب شيخك تبدأ بشعراء جنكب
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كلغتيا ىي لغة القرآف، كفي داخؿ جنكبي الجزيرة العربية نفسيا جاءت النقكش 
تفيـ إال بصعكبة، ألف  بميجات عديدة، كبعضيا قريب العيد بزماف النبي، كىي ال
. ( )"العكف الذم تقدمو العربية الكبلسيكية ضئيؿ بالنسبة إلييا

ألحد ممكؾ حمير كبالمغة الحميرية أك  عارأشاما ما ركاه الركاة المسممكف مف 
فاف كاف ىذا مع عرب الجنكب  ( )بمغة القرآف -مع ذلؾ -بحركفيا، فيـ يقكلكف أنيا

كأماكنيا المتباعدة،  األخرلة العربية رالجزم أرجاءفكيؼ بعرب الشماؿ أك العرب في 
رجمت أك ا تُ قفّن إ"مع ما كجد مف الكثائؽ النثرية فيمكف القكؿ   األمركقد يستقيـ 

عمى نحك ما يحدث مف تغييرات في  ُأخرلمرحمة  إلىُحكلت تدريجيان مف مرحمة لمغة 
قكاعد االمبلء في الكتب المطبكعة تدريجيان، أما في الشعر العربي حيث الصناعة 

. (3)"أشد تعقيدان مما ىي ستككف مستحيمة
از ىي لغة ليس مف المستحيؿ أف تككف لغة الحج"ثـ يتابع القكؿ فيرل أنو 

إف ". القصائد القديمة" الببلط في الحيرة، لكف يعكزنا الدليؿ عمى ىذا خارج نطاؽ
كالمسممكف الذيف يرككف  -الحيرةكالحجاز  -فمكات شاسعة تفصؿ بيف االقميمييف

قصائد مف كؿ أجزاء شبو الجزيرة العربية، منظكمة بنفس الميجة، يبدك أنيـ يفعمكف 
مف المؤمنيف  أك معظـ ىؤالء الشعراء الكثيريفأف يجعمكا ذلؾ عمى غرار دأبيـ عمى 

. (4)"شريؾ لو بعبادة اهلل كحده ال
يككف لذلؾ التباعد الجغرافي أثره في عدـ  برأيو أف ال" مرجميكث"كيدحض 

أنيـ ُيسقطكف عمى األزمات "الشعراء في لغتيـ كفي نظميـ، كيرل  أكد الشعر تكحّن 
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 ٓرٕرٕر

رآه في صنيع عمرك  كذلؾ مف قبيؿ ما. ( )"كيعرفكنيا الماضية الظكاىر التي يشلفكنيا
بف كمثـك التغمبي في معمقتو التي يذكر فييا أنو شرب الخمرة في بعمبؾ كدمشؽ 

يبدك كما  كلكف عمى ما. م خمر االندريفقكقاصريف، كأما الخمرة التي يتكؽ إلييا ؼ
نو كانت لديو أفيو ما الشؾ الندريف كقاصريف ىما بجكار حمب، ـقيؿ أف مكضعي ا

كلكف المعرفة . مائة كخمسيف عامان  إلىرحمة في تمؾ األماكف اباف حياتو التي امتدت 
لى، اإلسبلميةأنيا األماكف التي امتدت بيا الدكلة  األماكفاألكيدة بيذه  أف  كاألكْه

. ( )ميبلدية 500 إلىذكر في عصرىا ال أف يرجع الشاعر بيا العيد تُ 
اذ . القصائد" محتكل"فيي بششف " مرجميكث"ميا يقدّن  أما البينة الثالثة التي
كالقرآف ذـ الشعراء كجعميـ كمف تبعيـ غاكيف  -بمبالنس -كانت عادة ما تبدأ بالغزؿ

ف ُاخذ برأم النقاد في أنو ". يقكلكف ماال يفعمكف"كما يقكلكنو غير مشخكذ بو النيـ  كا 
فإف كاف ىذا  .لمعاني نفسياييـ مف تمؾ القصائد ىك المغة النيا جميعان تكرر ا ما

ف القرآف، فبلبد أف تككف ىناؾ نماذج سابقة معترؼ بيا، الشكؿ النمطي اسبؽ ـ
إف القصيدة الجاىمية لتبدم عف معرفة رائعة . عيد آدـ إلىكالبحث عنيا أرجعيا 

بتشريح الفرس أك الجمؿ اك بذكر طبائع الحيكاف، كمنيا ما استيميا الشعراء 
كالرحمة في الصحراء ككصؼ الناقة اك الفرس،  ،كذكر المحبكبة بمباالطبلؿ كالنس

لـ يكف انتاجو أساسان لمتربية كمثاال ُيحتدل عمى كفؽ ما جاء  ،أحدان مف الشعراء لكفّن 
فمـ يكف أحد مف ىؤالء يمثؿ  ،الفاضمة كاألخبلؽ اإلصبلحبو القرآف كالدعكة الى 

أما القصائد . (3)دييـ كتب يدرسكنياالقدكة الحسنة، فذميـ القرآف، مع إنكار أنيـ ؿ
فيي في معظميا قصائد مناسبات خاصة بالشاعر  األكائؿالمنسكبة إلى الشعراء 

. أك بعض أىؿ قبائميـ ،أصحابيا كىي تسجيؿ لتجارب التيـ إالّن  تو،ذا
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 ٔرٕرٕر

ذا" "مرجميكث"ثـ يضيؼ  أم  ،يركيو الراكم شيئان يتخذ شكؿ حكار كاف ما كا 
صير ممخترعان  عمى الشاعر، فاف احتماؿ أف يككف الكؿّن  سمسمة فييا يرد الشاعر

زك إلى الشعراء المتنافسيف أنيـ عممكا عمى عنستطيع أف ف احتماالن قكيان جدان، ألننا ال
ؿ طرؼ ثالث، بينما المحافظة عمى أعماؿ بعضيـ البعض، فيحتاج األمر إلى تدخّن 

شيئان أمامنا  -عمى األقؿ -لدينا صدر عف عقؿٍو كاحد، فإفّن  إذا افترضنا أف الكؿّن 
. ( )"بسيطان كسيؿ المقارنة كالتناظر

تمؾ المنافسة أك المساجمة الشعرية بيف النابغة الجعدم " مرجميكث"بطؿ كمُ 
الثمانيف بعد المائة ألنيا ر إلى النابغة ىذا عّـن  فّن إكالعجاج كاالخطؿ، كيرد مف يقكؿ 

مف  األغانييكرده صاحب  خبار المخترعة عف ىؤالء الشعراء، فضبلن عمامف األ
.  ( )ركا كثيران عف شعراء عاشكا كعّـن  ةاالخبار المماثؿ

فاف كاف الشعر الجاىمي مشكككا فيو ألسباب خارجية كباطنية عمى السكاء، 
فيؿ كانت بداياتو مكغمة في القدـ عمى الرغـ مف أف  اآلثار المشثكرة عنو ترجع إلى 

صحة تمؾ  ةيمكف زعزع االمكم كال ام في العصر اإلسبلـزماف ما بعد ظيكر 
. (3)االشعار التي يعكد زمانيا إلى العصر االمكم

ل إشارة إلى المفظتيف، فأما فيما يخص المكسيقى كالغناء فإف القرآف لـ ُيشر أد
النيا كصفت المكجكد " يغنى"قد يككف معناىا " رتؿ"ك " ترتيؿ"كانما كردت لفظة 
  .االليي أم القرآف

فاف كانت . (4)األمكمذكر تكاريخ إدخاؿ المكسيقى إلى العصر م األغانيكفي 
الكزف الشعرم كاف  تصكر أفّن المكسيقى دخمت الى الشعر في العصر االمكم، فيؿ مُ 
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 -اعتيادان  األكثرمكجكدان عند العرب بالشكؿ المنتظـ الذم كرد فيو عنيـ، كالترتيب 
فّن  .ىك الرقص فالمكسيقى فالشعر لمنشكء -كما يرل مرجميكث ر الشعر مف تحرُّح  كا 

ا كحي إّـن بعض االكزاف الشعرية العربية تُ  فّن أالمكسيقى ىك عممية تطكؿ كثيران، ك
. ( )"بالرقص أك بالمكسيقى أك بكمييما

ثـ يتبع القكؿ إف كجكد القرآف كىك يحتكم عمى مبادئ أكلية لمنثر المسجكع 
نظرية ممارسة المكسيقى دخمت أُ حينما  األمريفكلمكزف، مف ششنو أف يفسر نمك كبل 

سقاط الفف عمى العصر الجاىمي، كذلؾ لف يككف أمران غير مفيـك كقد أصبحت لغة  كا 
ككانت ىناؾ مدائح . القرآف لغة الببلط، كبقياـ الببلط نششت مينة شاعر الببلط

كالرجز كسط بيف الشعر كالنثر، كالركاية تؤكد أف كالد ىذا الشاعر  ،ة في الرجزلرؤب
مف بيتيف في ىذا الكزف، كىك أقؿ البحكر فنية، فكيؼ تككف  أكثرف نظـ كاف أكؿ ـ

. ( )كفي عصر أقدـ األصعب األكزافىناؾ قصائد طكيمة قد ُنظمت في 
 

 *"لشنبروي"موقف املستشرق 
يرل أنو ليس مف الصعكبة بمكاف أف تتعدد ركايات البيت الشعرم لما تتمتع 

النظير بالمرادفات أك شبو المرادفات، عمى بو المغة العربية مف ثراء لغكم منقطع 
الرغـ مف البناء الكزني المترابط في تركيب الشعر العربي، مادامت الركاية الشفكية 

عيكب الخط  كلكف مع التقييد الكتابي ازداد االمر سكءان بسبب. مستمرة كقائمة
قائمة الى  كظيكر صناعة الكرؽ ككتابة المؤلفات، لذا ظمت الركاية الشفكيةالعربي، 

. اإلسبلميةالمثؿ االعمى لتحصيؿ العمـك  كقت طكيؿ، ككانت تعدّن 
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 ٖرٕرٕر

معرفتو عف الصحيح في ركاية الشعر العربي  "شؿفبركم"كازاء ما يريد 
الجاىمي ابتداءن مف القرف الثالث اليجرم كانت ىناؾ المسشلة عف الثقة في أقدـ 

حتى الزمف الذم صارت فيو كمنذ المحظة التي تفكه بيا الشاعر  ،ركايات القصائد
خ لزمف رّن ؤكم. مكضكعان لممجاميع كالمحاضرات التي كضعيا كبار العمماء المسمميف

. تقريبان  ذلؾ العصر بعقكد قبلئؿ سابقة لظيكر االسبلـ حكالي مائتي سنة
 -مف ىذا المبحث -قدـتفيما  -لدراسة مرجميكث ذاتيا" لشفبركم"كيقدـ 

ا بششف صحة الشعر العربي كتثبيت ما جاء فييا جاء فييا بحذافيره كيناقش ما
: بالنقاط اآلتية

. العبلقة بيف النقكش كاالشعار -أ
. العبلقة بيف القرآف كبيف االشعار -ب
. الثقة في الركاة -ج
. مضمكف الشعر الجاىمي -د

عمى الرغـ مف الصعكبات في فيـ النقكش العربية "ق فّن أ" لشفبركم"كيذكر 
أف نقرر بشيء مف اليقيف أنيا لـ تكف مكزكنة،  -مع ذلؾ -الجنكبية فمف الممكف

كلما كانت الشعكب التي . ب البحكر المشلكفة مف الشعر العربيسَخ عمى األقؿ بحَخ 
شؾ ذات حضارة أسمى مف حضارة  -دكفمف  -صدرت عنيا ىذه النقكش كانت

ؿ أف قد رأل مف غير المعقك" مرجميكث"يف صدرت عنيـ ىذه األشعار، فاف البدك الذ
ريف ما لـ يكف أل يككف النظر عف  لكف كبغضّن . كلئؾ المتحضريفلمبدك غير المتحضّن

اختبلؼ الزمف فإنو ليس مف المستبعد ازدىار ممكة فنية لدل أقكاـ ذكم حياة 
. ( )"بدائية
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 ٗرٕرٕر

ذا كانت لغة الشعر العربي تختمؼ اختبلفان شديدان عف سائر : "ثـ يقكؿ كا 
ىذا اال يدؿ إال عمى أف ىذه الدكؿ لـ تشارؾ في  الميجات العربية الجنكبية، فإف

الثقافة المشتركة لشعر البدك، دكف أف يتضمف ىذا إمكاف مشاركة بعض األفراد في 
. ( )"ىذا الشعر

كيذكر أنو كاف ىناؾ كثير مف العرب الجنكبييف يتكممكف لغتيف ليس بسبب 
جو عاـ، مع انفصاؿ الذم يصعب المبالغة في تشثيره في القبائؿ بك اإلسبلـمجيء 

العربية الجنكبية عف الشعر البدكم، إذا أدركنا أف المغة العربية الجنكبية ليست مف 
الميجات العربية الشمالية فكاف  أما. الميجات العربية بؿ ىي لغة سامية قائمة بذاتيا

. بكسعيا أف تجتمع في لغة عالية
ا الميجات، فيدؿ عمى أما أف ىذه المغة العالية تستشؼ منو"كيستطرد القكؿ 

كستتجمى . ىذا األخبار الصريحة العديدة التي أكردىا النحكيكف كالمغكيكف المتشخركف
ات صكتية كليس ـحالة بعبل الفركؽ عمى نحك أظير لك أننا رسمنا الشكؿ في كؿِّل 

ذا اقتصرنا . الضمة، الكسرة؛ كما يجرم عامة فتحة،ؿا: فقط باألشكاؿ الثبلثة فيما كا 
لميجات العربية القديمة عمى البدايات، فمف الممكف تفنيد الرأم الذم يزعـ أف يتعمؽ با

. ( )"الشعر الجاىمي مكتكب بميجة القرآف
كنفي كجكد كتب " مرجميكت" قكيعرض مكقؼ القرآف مف الشعراء كما عرض

كيتعرض لقضية االنتحاؿ في الشعر متكئان عمى أقكاؿ . أك كتابة لدل العرب الكثنييف
لى . كيةاإلى ركاة نحمكا الشعر أمثاؿ حماد الر كاإلشارات" مرجميكث" ك" الفرت" كا 

. الطعف الذم تعرض لو الفراىيدم
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 ٘رٕرٕر

ما يستحؽ الكثير صدؽ مختمؼ الركايات متفاكت، كربّن  فّن أ" لشفبركم" كيذكر
لبية منيـ تستحؽ الثقة، كربما أبحاث ابيد أف الغ ،منيـ ما نالكه مف سمعة سيئة

يمكف  أف ترقى إلى مستكل التاريخ، لكنيا مع ذلؾ ذات قيمة ال األنساب العربية
. ( )"تقديرىا فيما يتصؿ بمعرفة أحكاؿ العرب في العصر القديـ

في الشؾ في صدؽ " -نمشمكما يذكر برك -كمما يستند إليو مرجميكث
ر أنكاع الشعر المختمفة، اعي الشعر الجاىمي، االختبلؼ في تحديد ُمبتؾِق جّـن 
لكف ىذه . التاريخية في نسبة بعض األشعار إلى أشخاص في الماضي تبلفاتخكاال

دالئؿ عمى عدـ كفاية منيجيـ العممي كمعمكماتيـ، ال عمى عدـ صدقيـ، ألف 
يتعمؽ بصدقيـ في نقؿ المادة المجمكعة بؿ بفركض مصنكعة  ال -ىا ىنا -األمر

. ( )"بنفسيا يمكف مبلحظتيا كتمييزىا بسيكلة بسبب افتضاحيا كثقميا
يفصح كثيران عف ديانات العرب  أف الشعر الجاىمي ال"إلى " بركينمش"كيشير 
ما حصؿ ذلؾ بسبب استبعاد العمماء المسمميف ذلؾ الشعر الذم يدلؿ القدماء، كربّن 
كانكا " البدك" اءلكف ينبغي عدـ المبالغة في تمؾ التغييرات، ألف الشعر. عمى الكثنية

ف، كلذا اليمكف أف يكضعكا في مستكل شعكب النقكش قميمي التدمُّح  األزماف في كؿّن 
قعية لمعرب اعف عدـ تطابؽ شعر البدك مع الحياة الك فضبلن . العربية الجنكبية

كلما كانت المغة كالكزف مشتركيف بيف الميجات كثابتيف جكىريان، فإف  ،القدماء
. (3)"يان نسبركقة مشتركة بيف الشعراء كثابتة المكضكعات المط
لؤلشعار التي جاء فييا ذكر اهلل أك تحتكل عمى تعابير قرآنية  كبالنسبة

مف المطالبة بالفحص " الفرت"فاف ما جاء بو  -ذكر مرجميكث قسمان منيا -حرفية
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 ٙرٕرٕر

عمى كؿ حالة، كاف يصدؽ الكاردة فيو كعف اسـ الشاعر كالتنبيو عنيا كعف السياؽ 
. فيو القكؿ كاألخذ برأيو

فحص كؿ المكاضع التي كردت بمكاف أف تُ  توكبل ىذا األمر لصعتّن يتش لكف ال
 -إلى كقائع جاىمية يرد ذكرىا في القرآف اإلشارةفييا تمؾ التعابير، إذ أف مجرد 

تدؿ عمى اعتماد ىذه األشعار عمى القرآف كعمى أنيا إسبلمية، كمف  ال -أيضا
أىؿ مكة  األكليف الشائعة في الجاىمية كالتي اخذ أساطيرأف تككف جزءان مف "الممكف 

. ( )"أدراجيا في كحيو( صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ)الكفار عمى النبي 
إنو عمى الرغـ مف : "حيف يقكؿ" مرجميكث"يرفض رأم " لشفبركم" لكف

في الشعر المركم فاف التجمع التقميدم لممكضكعات ابتداءن مف " االستمرار الظاىرم"
دة، كانتقاال إلى الرحبلت كاألسفار، ذكر تجارب الغراـ التي كقعت في مكاضع عدم

ضح عمى نحك يتّن "أخبلقي في الغالب  الذات طابع " كانتياءن بالتفاخر بشعماؿ بطكلية
مف ( 6   -4  )منطقي أبرز إذا افترض ذلؾ تـ كفقان لمصكرة الكاردة في اآليات 

كرد في  يتفؽ مع ما ففضبل عف أف ترتيب النماذج الثبلثة المزعكمة ال. سكرة الشعراء
يككف المسممكف قد اتخذكا شكؿ الشعر  ق مف غير المحتمؿ أفْه القرآف، فاني أشعر بشفّن 

، كارتفعكا بو إلى مرتبة عالية، أكلى مف االدعاء بشف القرآف في ...الممنكع بصراحة
. ( )"ىذه المكاضع أك تمؾ، إنما يجادؿ ضد شيء حاضر عتيد عمى نحك فاتر

رآف بشدة نماذج معركفة مف الشعر، جرل السبب في عدـ مياجمة الؽ فّن كأ
مف الذم نششت فيو ىذه النماذج كاف زاؿ أفّن  إلىالنظـ فيما بعد عمى منكاليا، يعكد 

يمكف أف يككف أحدىا مكضكعان ليجـك محدد، كالصكرة  بعيدان إلى درجة أنو ال
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 ٚرٕرٕر

ان المجردة تجمت في كثير مف الصكر الجزئية، كأف تصكير نماذج لمقصيدة لـ يكف أمر
. ( )"غريبان عف الشعراء

 األشعارما كؿ كربّن  -الجاىمية األشعار كلك كانت كؿّن "لش فثـ يقكؿ بركم
ت عمى األبكر في العصر ىا ُصنعفّن إحكلة، كمف -السابقة عمى العصر األمكم

ؿ عمماء المغة الذيف ازدىركا في نفس ق لف يككف مفيكمان لماذا فضّن فّن األمكم، فإ
اة مساعدة لتفسير القرآف، نقكؿ لماذا فضمكا أخذ شكاىدىـ العصر، باعتبار المغة أد

ق لف تككف لغة الشعر ، ألفّن األمكممف الشعر الجاىمي عمى أخذىا مف الشعر 
. ( )"الجاىمي أقرب إلى القرآف مف لغة الشعر األمكم

  *"اجنتس جولد تسيور"موقف 
ئؿ الذيف أف العرب الكثنييف األكا -في مقدمة ديكاف الحطيئة -يعرض الرأم

بشفكار الكثنية كُمثميا كتشربكا نظرتيا في العالـ كفي كانكا قد امتؤلكا  اإلسبلـأدرككا 
لـ يتكيؼ الجيؿ األكؿ مف العرب المسمميف مع دائرة األفكار الجديدة " الحياة، لذا 

لـ يستسيغكا نكع التقكل الجديدة التي صارت . التيُ فرضت عمييـ إال بصعكبة شديدة
خمكا أشعارىـ مف تمؾ دة، كعبثان حاكلكا القياـ بيذا التنازؿ السمبي، كىك أف مُ ليا السيا

كليذا فإف األحكاؿ . المعاني التي كانت تؤلؼ عصب الحياة في الشعر الكثني
ل ىذا إلى أف يقع الشعراء في كأدّن . ل مف كجية نظر األفكار القديمةالجديدة تتجؿّن 

لسمطة الدينية، أما حساف بف ثابت ككعب بف نزاع مع المطالب االيجابية كالسمبية ؿ
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 ٛرٕرٕر

ما ىذا أك ذاؾ مف الشعراء المعاصريف ليما، فيككنكف استثناءن مف الركح كربّن  -زىير
. ( )"الشعرم في عصر االنتقاؿ ىذا اإلنتاجالعامة التي تميز 

طيئة كنسبو، كبعضان مف شعره حبعد أف قدـ شيئان عف اسـ اؿ" جكلدتسير"كيرل 
كقبيمتو بكر بف كائؿ، فيرل أف ىناؾ صعكبات كثيرة تكاجيو إذا  أموبو  الذم ىجا

كالحطيئة . المبكر قطيئة في قكؿ الشعر، أك تحديد كقت لشبابححاكؿ تحديد بداية اؿ
ر دىران في عّـن "شاعر معركؼ في الجاىمية كذكر عنو ابف سبلـ في طبقاتو أنو 

لكف . فة أبي بكر كعمر كعثمافخبل إلى كظؿّن  ،( )"حينان  اإلسبلـالجاىمية كبقي في 
إلى أم مدل عاش في الجاىمية، كالى كـ امتد بو العمر؟ سؤاؿ يطرحو 

الفيمكلكجييف كالمؤرخيف العرب فشنو قد عاش مائة  أخباركحسب ". جكلدتسيير"
. (3)األقؿكثبلثيف سنة عمى 

 ،(4)ة أمر يتعمؽ باألخبار عف الحطيئة أنو كاف راكية لزىير كابنو كعبّـن كثَخ 
أف كصؼ الحطيئة براكية ، مع اإلسبلـكزىير قد عمر طكيبل إلى أياـ ظيكر 

ة بف خشـر كاف راكية لمحطيئة كالحطيئة ىدب فّن إمختمفة، إذ ىناؾ مف يقكؿ فاألخبار 
كعميو  .(5)ة، ككثير راكية جميؿبيركم لكعب ككعب آلبيو، ككاف جميؿ راكية ىد

.  زىير كية لكعب الاسيككف الحطيئة ر
رجعو االخباريكف إلى زماف النعماف بف المنذر ريخ المبكر لمحطيئة مُ كالتا

ككاف يكميا " أكـر العرب"الثمينة  توبركاية حادثة بكفكد العرب عمى النعماف ليمبس حؿ
فسشؿ عنو النعماف إذ لـ يكف حاضران فطمب احضاره  ،حارثة بف آكس معركفان بالكـر
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 ٜرٕرٕر

لكنو امتنع لعبلقة تربطو مع  ،ئة بيجائوكألبسو الحمة، كلحسد بعضيـ أغركا الحطي
كىذه الحادثة  ...-كيؼ اليجاء كما تنفؾ صالحة: 53مضمكف قصيدتو رقـ  -آكس

رجبلن بقي حيان حتى بداية  ُيصدؽ أفّن فبل"أك الركاية تعطي زمانان مبكران لمحطيئة 
ربط بيف ذلؾ فإف اؿخبلفة معاكية، كاف شاعران معركفان في زماف النعماف بف المنذر، ؾ

ل ؿعثر في قصائده عمُ  الإذ  ،كس بف حارثة ليس ممكنان بسبب آخرالحطيئة كبيف أ
. ( )يؿخزيد اؿ إلىالقصيدة مكجية  فّن أ... كاألمر األكثر احتماالن . أم أثر ليذه العبلقة
بذكر بعض قصائد مف ديكاف الحطيئة عمى أنيا يمكف " جكلدتسيير"كيستطرد 

. ( )لمحطيئة في دنيا الشعر األكلىمراحؿ االستناد إلييا في تحديد اؿ
مف حيث المضمكف كال مف حيث الظركؼ  يرد فييا ال كلكف ىناؾ قصائد ال

اك بعده، إذ أف  اإلسبلـنقطة ارتكاز لتحديد زمانيا كىؿ نظمت قبؿ  أيةالشخصية 
لتي القصائد ا ان، كلكفّن ضطرّن ـُ  اإلسبلـكأنو دخؿ  ،ع بركح الديف الجديدشبّن تالحطيئة لـ م

تشيع فييا ركح الكثنية ليس دليبلن عمى أنيا نظمت في الجاىمية، فضبلن عف أف 
 اإلسبلميةكترد في ديكانو بعض التصكرات . كاف معظميـ مف المخضرميف قمميجكّن 

 -، ككانت لو قصيدةاإلسبلميظمت في العيد د مناسبتيا كمضمكنيا أنيا فُ ؾّن ؤالتي ت
فضبل عف ..." حنيؼُ  اإللومسمـ تخمى إلى كجو "قاليا قبيؿ كفاتو يذكر أنو  -3 رقـ 

كما يثبتيا  -47، 4 ، 3 ،    -في قصائده اإلسبلـمف ركح  ألفاظكركد 
. (3)جكلدتسيير

صمى ) ذكر ضمف الكفكد التي كفدت عمى النبيالحطيئة فمـ مُ  إسبلـأما عف 
حطيئة لـ ؿا فّن كىي حجة غير مقنعة أل. كاسمـ بعد كفاتو( اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ
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 ٓرٖرٕر

نّنما كاف أ ،تويكف رفيع الششف في قبيؿ بؿ . فكف الكفدكبر أعياف القبيمة ىـ الذيف يؤؿّن كا 
كبعد ( رضي اهلل عنو)ضيـ عمى محاربة أبي بكر الصديؽ كاف مف المرتديف كيحرّن 

كىك الزمف الذم كاف فيو الشاعر . ( )اإلسبلـالقضاء عمى الردة عاد الحطيئة إلى 
في  -لو العطاء في العطاء بيف مختمؼ القبائؿ يمدح مف ُيجزؿ طمعان  كثير التجكاؿ

 56 في قصائده -كييجك مف يمنعو. -في بني كميب كيربكع 69، 65، 45: قصائده
. ( )-ىجا بني شعؿ 60ىجا فزارة، 
تو برزكف قكّن ع مكىبتو الشعرية كمُ عف شاعرية الحطيئة فالنقاد يجدكف تنكّن  أما

مف الكصؼ كنماذج مف المراثي، مع  ان في ديكانو كثير كفّن في المدح كاليجاء كالغزؿ، ؿ
 قـ كخمؽ الحطيئة كطباعءا يتبلكالمديح كاليجاء مّـن . مرةخلك ديكانو مف ذكر اؿخ

. (3)كية التي سعى إلييامفالد كاألغراض
ان لدل الخمفاء في عصر صدر اإلسبلـ ككاف يمقى كاليجاء لـ يكف شيئان محبّنب

ة ألسباب دينية، كالقبائؿ كاألفراد الذيف تناليـ ألسنة مطاردة مف السمطة الرسمي
عمى ذلؾ ما أقبؿ عميو  أدؿّن  الشعراء كانكا يمقكف حماية لدل الخمفاء ُكعماليـ، كال

في شير رمضاف ككاف  -سبلـرقيؽ اإلإذ كاف  -الشاعر قيس بف عمرك النجاشي
النجاشي بني فيجا  حياة الفجكر يكره االتقياء الذيف يكثركف الصـك كالصبلة كيحبّن 

لكف تمؾ الدكافع لـ تكف ىي التي دفعتو ليجائيـ عمى طريقة . بسبب ذلؾ فالعجبل
. الجاىمية 

 إلىشار إليو في ىذه المناسبة يعد ظاىرة ميمة جدان بالنسبة مُ لكف ىناؾ أمر 
بو النجاشي  تاريخ األدب العربي يمكف استخبلصيا مف بيت شعر البف مقبؿ ىجا

: قكؿاليماني إذ م
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  بن  عامٍر  اع  تامرو  بع مٍر 
 

 (ٔر)هجعئيع  ال عاِر   ع عاِر  مَر  تنَّي  
 

 
 ءهاىان أك ركاية، أم أنو اختار ىجاشؼ فالبيت يكحي بانتشار اليجاء كتابة ال

المجكء إلى الخميفة عمر بف  إلىمف مختمؼ أنكاع الكتابة كأضطرت قبيمة عامر 
. طع لسانو إف لـ يقمع عف اليجاءالخطاب في نياية األمر، الذم ىدد النجاشي بؽ

 ألسنتيـيطمؽ الشعراء عناف أف فما عاد اليجاء جرمان  األمكمأما في العصر 
عمى حد تعبير " الحرة لمجاىمية األياـكانت الحاؿ في "فيمف ييجكف مثمما 

كتحريض الخمفاء عمى  األمكميستطرد بذكر ما كاف في العصر ك .( )جكلدتسيير
ثـ يتبع القكؿ في . ائض كشعرائيا االخطؿ كجرير كالفرزدؽالتياجي كظيكر النؽ

لكف حدة اليجاء قد خفت كلـ يعد المجاؿ لمتنافس بيف القبائؿ بؿ  ،العصر العباسي
سياسية  كبيف الشعراء ألمكر تعكد ألسباب دنيكية أ كاف في الغالب تنافسان شخصيان 
. (3)مف أجؿ الحظكة لدل السمطاف
برقاف بف بدر كالحطيئة مف خصكمو كيطيؿ في سرد ثـ يذكر ما كاف بيف الز

 أف كؿّن " جكلدتسيير" فيبيّن ؿ كما ذكر ذلؾ إالّن . لتييما في ىذا الصددمما يتعمؽ بقب كؿّن 
، كلقد قاؿ األخرلما كاف مف حكاية عف الحطيئة إال لتبيف جبنو مف دكف أخبلقو 

يبتعد دائمان عف الحطيئة عف نفسو عندما كقع في أسر زيد زمف ابي بكر، إنو رجؿ 
أف يكسب عيشو بالشعر، كيشكك قمة األجكاد، كأف  يقصد إالّن  القتاؿ كالحرب، كال

الحاجة كحدىا ىي التي أكقعتو في صفكؼ  كاسدة، كأفّن  أصبحتسكؽ الشعر 
. (4)عامر
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 ٕرٖرٕر

ا عرؼ عف شعراء إلى مسشلة المديح كالتكسب بالشعر ـك "جكلدتسيير"كيعكد 
 أك، كما كاف مف أمر زىير مع ىـر بف سناف كة كالتكسبمدحكا مف أجؿ الحظ

، كأحد الذيف مدحكا "كس الثمفيشترل الحؽ بمنؼ"فخر بشف ممدكحو األعمش حيف م
: ىشاـ بف عبد الممؾ ختـ قصيدتو بالبيت

 فتث بن ثر ا اثلك اثلن
 

 (ٔر) لقبن الثر ا غيم جحرد 
 

 
ف مدح فمف أج" ؿ نيؿ فميس إذف أف يشذ الحطيئة عف ىؤالء جميعان، كا 

 -العطاء كىك يشكك الحاجة إلى مف يمدحيـ كيثني عمييـ اذا لـ يبخمكا في عطائيـ
، -36البيت  7في القصيدة  -حيخجؿ أف يصرّن  ، بؿ نراه ال-  البيت  73القصيدة 
: بشف ناقتو
 دِر يُرححَر   ااحعادِر   ثاعوَر  راو يؤاِر  اعاه   ن  لل  احادِر ؤي امءً    ترمُر 

 

 
في أف اليجاء كسيمة لكسب الماؿ كانو لما يتفؽ يخ لكف الحطيئة نفسو ال

في القصيدة رقـ  -رضي اهلل عنو -بف الخطابتمامان مع مبادئو أف يشكك إلى عمر 
كقد حظر عميو بشدة أف ييجك  -التي يحتمؿ اال تككف صحيحة النسبة إليو 85
رض باألماف، كأف أسرتو ستتع فيجد اليجاء صار ممنكعان كأف الشحيح سيشعر .أحدان 

لذا ستمكت . -47القصيدة  -رتوسأ" كاسب"لمفقر المدقع، فيك بفضؿ اليجاء كاف 
: أسرتو مف الجكع

 يارا  يعان جر عً   إ ً 
 

 (ٕر)هإ  الس ن رابه اععبن  
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 ٖرٖرٕر

لمسرقات الشعرية عند الحطيئة كىك أمر كاف أخيران " جكلدتسيير"كيعرض 
مف  ألكثرد بنماذج عمى شعر غيرىـ، كيستشو اذائعان بيف الشعراء أف يسطك

اما الحطيئة فبقدر ما حمؿ عمى اآلخريف الذيف استغمكا تعابيره، لكنو لـ . ( )شاعر
كجد في مإذ . ف بف ثابت أك طرفة بف العبديفصح عما أخذه مف مفاخر شعر حسا

. ( )مف الشعراء ألسبلفوكالتعبيرات المميزة فييا محاكاة  األشعارأشعاره قدر كبير مف 
المغكييف مف القرف الثاني كالقرف الثالث اليجرييف ممف  ألشيرض يعر كأخيران 

بف كمثـك اكخالد  ،الضبّنيكية كالمفضؿ ااد الرأىتـ بجمع أشعار الحطيئة، كأقدميـ حّـن 
 ،كاكبر الفضؿ في ركاية ديكاف الحطيئة إنما ىك ألبي عمرك الشيباني. ككاف معاصران 
كمف ركاة قصائد  .(3)حمد بف حبيبـك ،؛ السكرمرخَخ أُ كبركايات كابف االعرابي 

 .األصمعي ةكبر تبلمذككاف مف أحاتـ السجستاني  أبكالحطيئة 

 "رينولد نيللسون"راء املستشرق آ
ركاية الشعر عف الشعر المنحكؿ كعف " تاريخ العرب األدبي"يتحدث في كتابو 

تيجك ك التي كانت تجدّن القبيمة أ األشعاركأف  ،كحفظو عف طريؽ الركاية الشفكية
لذم يضمف أف ىذه األشعار التي عاشت اكلكف ما . ستمرارانشد بكانت تُ ، أعداءىا

العرب يشبو الشعراء نظاـ الركاة عند  إفّن  .لـ يدخميا التغيير ،مدة طكيمة كركاىا الركاة
ية يحفظ عنو شعره كاشاعر ر ككاف لكؿّن ، في اليكناف -Rhapsodists -المتجكليف

كقد أصبحت . بيف الشعراء كالركاة -قرابة أك تممذة -ككانت ىناؾ ركابط. كيركيو
زة مستقمة نكف طبقة مميّن كأصبح الركاة يككّن ، فيما بعد مينة بعد أف كانت ىكايةالركاية 
ككاف الخمفاء  .ف الشعر القديـ كالثقافة المتنكعةـذاكرتيا ذخيرة ىائمة في تحمؿ 
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 ٗرٖرٕر

حتى نياية القرف األكؿ  ستمرت الركاية الشفكيةاك، يجزلكف ليـ العطاء كاليبات
. د مع الزمفؽِق كلكف الكثير مف الشعر قد ؼُ ، اليجرم عصر التدكيف كلـ تتكقؼ

بالحديث عف ظيكر اإلسبلـ كانشغاؿ المسمميف عف " كفلسنيؾ"كيتعرض 
فانصرفكا  ،نّنو في نظرىـ كاف يمثؿ الركح الكثنيةأل ،الىتماـ بواالشعر القديـ كعف 
بعد مدة كجيزة بالنسبة  لغة القرآف أصبحت غريبة كلكف. الى القرآف كالحديث

القرآف تفسير فكاف عمى المسمميف  ،لممسمميف في العراؽ كالشاـ كخراساف كمصر
ىـ ىؿفنشط عمماء البصرة كالككفة في ىذا الصدد ككاف مف .المغة كالنحك إلىكالحاجة 

مف مر فكانت بدايات جمع الشعر مف الركاة كما يحصؿ في األ. الشعر الجاىمي
ا أظير النحؿ عمى الشعراء بسبب مّـن  ،عد الزمفبُ أخطاء بسبب الركاية الشفكية ك

كما صاحب ذلؾ مف تدخؿ الركاة في ترتيب األشعار كاستبداؿ  .الحاجة المغكية
. األلفاظ

ككذا في  فّن أ" كفسنيكؿ"كيرل  أثر الديف في حياة الجاىمييف كاف ضئيبل ن
جاءت إشارات في شعر بعض  فْه إك -الششف كىك عمى رأم مرجميكت بيذا. شعرىـ
في ؾَخ كانكا يطمقكنيا حِق ، باحثيف عف الحياة كالمصير -كما في شعر زىير -الشعراء ما ن
.  أشعارىـ

 "بالشري"راء املستشرق آ
" تاريخ األدب العربي في العصر الجاىمي"ككانت في ما تناكلو في كتابو 

قة بو كالحديث عف الكتابة عند العرب كاألخبار المتعؿّن  *"الجاىمي بصدد ركاية الشعر
، ما الركاية الشفكية لمشعر كانت مستمرةلكفّن  ،ككتابة الشعر في العصر االسبلمي

. -كما يسميو -ككذلؾ قضية الشعر المكضكع
كىك في كتابو " قضية الشعر المكضكع"في كتابو ما سمّناه " ببلشير"طرح ك
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 ٘رٖرٕر

عرضو المستشرقكف مف أراء يؤرّنخ لؤلدب العربي كيعرض ىذه القضية حسب ما 
. -ما قدمناه في دراستنا عبر فصكليا كمباحثيا -حذكىـذا حكمف ، كمقاالت

، ؽ الباحثيف المحدثيف في النقدائأنو عمى الرغـ مف أفّن طر" ببلشير"كيرل 
لـ تنجح كلـ تكف  ىاكلكفّن  ،أدؽّن مف طريقة عمماء المسمميف في القركف الماضية

د كلكف البّن  .ر بالشؾ عمى القدرة عمى البرىنة عميوكالشع فكثيران ما يتغمّنب، مجدية
ة لدراسة المبنى ز بيف الصحيح كالمكضكع أف تككف دراسة المعنى متطمبمألجؿ التمي

بيف ما قاؿ -كما قاؿ المفضؿ الضبي-بالعجز عف التفريؽعترؼ كم ،كاالسمكب كالمغة
. األحمرخمؼ  قحمّناد الراكية كما قاؿ

 ثرم الذم كصؿ إلى عصر التدكيف مف أالشعر الجاىؿ خمكّن " ببلشير"كيعزك 
كاف  -ف كثير مف الظكاىر الميجيةـإلى فعؿ الركاة الذيف جرّندكا الشعر  الميجات

عمى آثار ليجية في الصرؼ كالترتيب  كانت ىناؾ نصكص بقيت محافظة ن
. -كالمفردات

ذلؾ  عند ضآلة أثر الديف في الشعر الجاىمي كما كقؼ عند" ببلشير"كيقؼ 
إلى  مكيرل أفّن تنقية الشعر مف المظير الكثني لف يؤدِّل  ،المستشرقكف اآلخركف

. اختفاء تاّـن لمظاىر الكثنية كاإلشارات إلييا
ق قد بقي ا أفّن ق يعبرّن عف ركح الشعر الجاىمي أّـن فّن أكيرل في التراث الشعرم 

أمر صعب  فذلؾ -ق الركاةدكما اح شفاىان  توالسيما ركام -رممغدكف مساس أك تمف 
 إصبلحات، الركاة أمثاؿ حماد كخمؼ مّن أكقد أجرل عميو عمماء العراؽ  ،كغير محدّند
. غة جماليةبذات ص
أف الخبلفات  ( )"ببلشير"عممية االنتحاؿ كنحؿ الشعر فيرل  ا فيما يخصّن ّـن أ
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 ٙرٖرٕر

بقدر ما ال تحدث تمؾ النحكؿ تغييرات في مكضكع أك فكرة ، أىمية ليا حكليا ال
، كا بعجزىـ عف كشؼ تمؾ االنتحاالتقرّن أالنقاد القدامى قد  ر إلى أفّن كيشي. القصيدة

ل أذف لممحدثيف بعد مركر أكثر مف ألؼ عاـ معرفة الصحيح كالكقكؼ فكيؼ يتسفّن 
.  عنده

" بروكلنان"املستشرق آراء 
 األدبالذم عقده في " تاريخ األدب العربي"يعرض في الباب األكؿ مف كتابو 

ظـ أك قيؿ المغة العربية كأكلية الشعر العربي كالقكالب التي فُ العربي عدة فصكؿ عف 
لى الحديث عف ، في فصؿ آخر لمحديث عف طبيعة الشعر الجاىمي ؿثـ ينتؽ، فييا كا 

ا الفصؿ السادس فعقده لطرح مصادر معرفة ّـن أ .آخرركاية الشعر العربي في فصؿ 
ميع أدبية كمختارات ما يتعمؽ بو مف دكاكيف شعرية كمجا الشعر الجاىمي كلكؿّن 

. ثـ ينتقؿ بالحديث عف مجاميع الشعراء كيختمو بالنثر العربي .شعرية
 -كعمى الرغـ مف تشتت العرب السياسي: "كفي حديثو عف المغة العربية يقكؿ

كحدة معينة في أفكار الديانة كالعادات  اإلسبلـربطت بينيـ قبؿ  -في الظاىر
لغة شعرىـكتؤيد لنا ذؿ ،كجعمت منيـ أمة كاحدة سيـ فييا العباد مف التي مُ  ،ؾ أيضا ن

 -نصارل الحيرة بمثؿ نصيب رعاة الغنـ الكثنييف مف قبيمة ىذيؿ في جباؿ الحجاز
عمى حيف يبدك أفّن أىؿ دمشؽ كانكا ُيسيمكف في ىذه المغة بنصيب  -جنكبي مكة

ة في فطّنناىؿ نجد كقصائدىـ اؿأكف أشعار حبّن اف مُ إذ كاف أمراء غسّن ، األخذ فحسب
. ( )"مديحيـ

أف تككف لغة الشعر القديـ مف اختراع الركاة كاألدباء  ( )"برككمماف"كينفي 
 ،كلـ تكد تككف لغة جارية في االستعماؿ العاـ،عمى اساس كثرة مف الميجات الدارجة
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 ٚرٖرٕر

لغة  تفقد استكعب .ة فكؽ لغة الميجات كاف غذتيا جميع الميجاتبؿ كانت لغة فنيّن 
ف لـ تحتفظ في ،ئص األصؿ المغكم السامي أكمؿ استيعابالشعر ىذه كؿّن خصا كا 

لغة أخرل مف المغات السامية  أيّنةكلـ تضاىيا  ،جميع نكاحييا بشقدـ الصيغ كالقكالب
. ةمقة التي تتمتع بيا في التعبير عف العبلقات التركيبمف حيث المركنة كالدّن 

ت المغة إلى ببحُ أف  أف لثراء المغة العربية في مفرداتيا كاف" برككمماف"كيرل 
ة الشعر غفؿ .عبلمة عمى ثقافة عقمية رفيعة ذلؾ ال ُيعدّن  عمى أفّن  ،عمماء العربية

كلذا لـ تقك العربية "، فييا المغة األـ صبّن تخذ مادتيا مف جميع الركاة كالتي كاألدب تش
 بؿ اكتفت باإلكثار ،تعبر عف المعنكيات العامّنة كالمدارؾ الكمية ألفاظعمى اختراع 

، ككاف ذلؾ أحسف زينة تزاف بيا قصائد العرب القدماء، مف الصفات كالخصائص
بؿ كعي ضيؽ محصكر لـ ينيض بعد ، كلكف ليس دليبلن عمى كعي كاسع األفؽ

. ( )"كاستخبلصيالتجريد المعاني الكمية 
، كفي حديثو عف أكلية الشعر العربي ال يجد مف خبرٍو صحيح عف تمؾ األكلية

نتائج ، خرالمتشابية مع شعكب بدائية أُ  بساتستخمص مف المبلكلكف يمكف أف مُ 
 تعف األكليا (3)"بركيس"كأشار الى ما جاء بو  ( )يضان أمعينة لتطبيقيا عمى العرب 

مؿ كتمؾ الحركات االيقاعية عؿ في ذلؾ الغناء المصاحب لؿتمثاألكلى لمشعر كانت ت
مع نغـ العمؿفالغناء ؿ ،المنتظمة لكف آثارىا كانت قميمة كنادرة نما ، ـ يكف متّنسقا ن كا 

ذان فبلبد أف يككف اؿ ،كاف يسعؼ العماؿ بقكل سحرية رض الذم قصد إليو الشعر غكا 
ىك الغرض مف جميع ففّن القكؿ  -المسامرة قمف ماداـ لـ يكف مقصكدان  -في األصؿ

لـ  -كما يقكؿ برككمماف -كىذا السحر .بتشجيع العمؿ بطريقة سحرية، عند البدائييف
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 ٛرٖرٕر

 . ( )ىرمإالّن في شعر اليجاء كما كضح ذلؾ جكلدتس كاضحة عند العربثار آتكف لو 
الخصـ بتشثير فشعر اليجاء كشفّن في يد الشاعر سحران، يقصد بو تعطيؿ قكل 

إذا أراد المعف . لى السخرية كاالستيزاءإقبؿ اف ينحدر  سحرم لذا كاف الشاعر قديما ن
يشبو زم الكاىف خاصا ن الصغيرة التي  األغانيؿ ذلؾ يمكف قكلو عمى كمث. يمبس زيا ن

كانت ، يردّندىا البدائي في مكاقؼ الحياة الكبرل مف حاالت السركر اك االنفعاؿ
سحرية ث آثارا ن ترقيص األطفاؿ كالذم نقرؤه في تغنيّن  أغانيككذلؾ  .غايتيا أفْه تُحدِق

: قائمةن ، بف عباساص ابنيا عبد اهلل اـ الفضؿ بنت الحارث اليبللي كىي ترؽّن 
 ثللاُر بفسن رثللاُر  لمي

 

  وْر اح يَرسُردْر ففم ً رغيمَر ففمِر  
 

دِّد  إذِر  ارفمِر  سَراِر  اعِر   عاحَر
 

 (ٕر) م ّر فن ضميح  ذ ىح ل يُرر م 
 

 
فكاف الغرض أف يطفئ غضب ،ككذلؾ شعر الرثاء كانت غايتو السحر

تبلشى فيما لكنو  المقتكؿ كنييو اف يرجع الى الحياة فيمحؽ األضرار باألحياء الباقيف
الغاني الصيد  ةبنسككذلؾ األمر باؿ. (3)بالحزف المحض اإلنسانيبعد أماـ الشعكر 

لكنيا تبلشت أماـ  ،حسب معتقدات االمـ البدائية سحرم كالحرب كاف ليا تشثير
ف كادت الحرب الفخر في بعض األحياف تستشثر بكؿ تفكير  -بالنجاح كالغمبة، كا 

أف ُسمّنيت أقدـ أشعارىـ، البدك، ككاف ليا دكر كبير في  عارضا ن كلـ يكف أمرا ن
مختارات الشعر العربي بالحماسة ألنيا تظير شجاعة العربي كثكرتو كفي تقدّنمو 
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 ٜرٖرٕر

ف كانت في أبكاب كثيرة منيا مف صنع الركاة اك المؤلؼ نفسو .لمقتاؿ فإنيّنا تظير  .كا 
. ( )ركح ىذا الفف الشعبي

عمى ما ، ( )كاعث األصمية لمشعرمف البأف يككف أما الحب فانو ال يمكف 
، "ام مكشكؼ"كجد في نشيد اإلنشاء عند العبرانييف القدامى كىك شعر ساذج الغريزة 

يس كمغامراتو لكف ىذا لـ يكف في شعر العرب إالّن القميؿ مما كجد لدل امرئ الؽ
كربما كجد ذلؾ في األغاني الشعبية التي كاف ،ة إلى جانب أعماؿ البطكلةمؽالعش
. (3)ر المدينة يتغنكف بيا في أعراسيـأنصا

فّن أقدـ القكالب أفي ، بالحديث عف قكالب الشعر العربي" برككمماف"كيقدـ 
كما  -عمى أنو يبدك ،ل الخالي مف الكزفؼّن أم النثر المؽ، الفنية العربية ىك السّنجع

جع كالس .أف النقكش اليمنية تدؿ عمى اتجاىات إلى استعماؿ القافية -يذكر برككمماف
ليسيؿ  ،تدف ككببيس مف تكرار ؼل إلى بحر الرجز المتشؿقكؿ الكيّناف كالعّنراقيف ثـ ترؽّن 

ببلغعمى السمع  فّن بناءىا تّـن بتشثير ففّن فإأمّنا األكزاف العركضية . أثره في النفكس كا 
فْه كاف بدائيا ن  قكؿ  عمى حدّن  -كمف الضبلؿ .اء الركبافدكيتضح في ح، غنائي كا 

فالرجز ال  ،إفّن عركض العرب نشش عمى أساس شعر اليكناف قاؿأف مُ  -برككمماف
ّـن . (4)في الظاىر شبو العركض اليكناني الثبلثي التفعيبلت إالّن مُ  ا البحكر الطكيمة أ
أفّن ىذا "د كمف المؤؾّن  .س فتغمب عند قدامى شعراء الحماسة كعند شعراء المعمّنقاتؼَخ الفَّل 

د في بعض قصائد الشعراء األقدمييف الفف كاف يعتمد عندىـ عمى قكاعد ثابتة نعـ نج
خارجة عف العركض الذم كضعو الخميؿ بف أحمد كما كضعو سعيد بف ، أبياتا ن
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 .( )"مسعدة األخفش األكسط في كتابو العركض
عة الشعر الجاىمي مبفي فصؿ جديد إلى الحديث عف ط "برككمماف"ثـ ينتقؿ 

لكنيا تبلشت تمامان  ،ت الدينيةعمى السحر كاليجاء كالتصكرا ـكؽاالكلى في أنو كاف م
عف كعييـ كؿّن ما يمكف أف يفؿّن عزيمتيـ في بعدكا عند العرب البدك فيما بعد كأ

 اكصؼالشعر كك فقصدكا إلى ففّن  ،مقاكمة الصحراء لضماف مقكمات الحياة فييا
نسمة الحياة فيو مف قبيؿ  إلشاعةالتشبييات الجريئة  قفي كادخمكاالحيكاف كالطبيعة 

القبمي اعتزازان مف  أكلذلؾ كاف شعر الفخر الذاتي  .عمى الصدؽ كاألصالةحرصيـ 
كما في ،أىمية سياسية -ب في بعض األحيافسكالذم أخذ يكت، جد قبيمتوبـالشاعر 

. ( )بف كمثـك مع ممؾ الحيرة عمرك بف ىند كمعمّنقتي الحارث كعمر
اء ؽانتييات بالتشبكلـ يكتؼ الشاعر بالتكسع في أستخداـ الثركة المغكية ك

بؿ استعمؿ المؤثرات السطحية المعتمدة عمى ، الصكر التي ال تتبادر إلى األذىاف
طالة . إلى جانب التزامو بكحدة القافية، الرنيف كالمكسيقى المفظية ثـ كانت القصيدة كا 

األبيات كأصبح ليا نظاميا الدقيؽ مف حيث استيبلليا بالنسيب كالحنيف إلى الحبيبة 
ثـ يمضي فييا الشاعر إلى كصؼ مسيرةٍو في المفاكز ككصؼ  ،طبلؿعند رؤية اال

كال يتجو إلى التعبير عف ، راحمتو كذكر مشبياتيا مف الحيكاف الكحش كصفان كامبلن 
خ لدل الشعراء رسّن تكىذا المنيج البد أف يككف قد  .حقيقة قصده إالّن في آخر القصيدة

 -كأف تمؾ القصائد الطكاؿ -اـذخكما أشار امرؤ القيس إلى ابف  -منذ زمف طكيؿ
 ظمت في حكؿٍو كال يستبعد أف تككف قد فُ ، لـ تكف قد ُنظمت دفعون كاحدة -المعمّنقات

فما يقكلو ، عمى مدل ذلؾ الحكؿ كألفاظيار األبيات مب تغيكبناءن عميو ترتّن . كامؿ
عميو أك يبدّنؿ بعض أبياتو  ثـ يزيد، في كقت آخر قالشاعر في كقت ال يثبت عمي
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 ٔرٗرٕر

عا الشعر  كثيران مف كقد يككف ذلؾ سببان في أف .قكلو لمف لـ يسمعو أكالن كىكذا دةكا 
 . ( )القديـ لـ تبؽ منو إالّن قطع متفرقة
نجد قصيدة ذات كحدة "ق لـ فّن إ -برككمماف أم -كيضيؼ القكؿ عمى ذلؾ

كذلؾ ما . ( )"جدان ة رنادمستقمة كترتيب متكامؿ عند قدامى الشعراء إالّن في أحكاؿ 
 . د عند الشاعر أعشى بني تميـكج
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 ٕرٗرٕر

شفاىان كاف  ( )حديث عف ركاية الشعر العربي" برككمماف"ككاف لممستشرؽ 
كانت ىناؾ كتابة قد عرفت عند العرب إالّن أنيا لـ تقض عمى الركاية الشفكية بصكرة 

ىؤالء الركاة راكية يركم عنو اشعاره شفاىان دكف الكتابة كعف شاعر  ككاف لكؿّن ، كمية
 .ر أشعار الشعراء في القبيمةتنتش

القرف الثاني اليجرم أك في العصر كيشير إلى أف جمع الشعر لـ يكف إالّن في 
ف كاف الركاة قد غيّن  .العصر العباسياألمكم، كأنّنو لـ يبمغ ذركتو إالّن في  ركا في كا 

كا بعض األشعار القديمة إلى شعراء مف الجاىمية األكلى سبفلمشعر ك األصميةالركاية 
 .إثباتوكىك أمر ال يمكف ، لكا شعران لتجميد بعض القبائؿنحكضعكا عمييـ كك

التشكيو كالتحريؼ لـ  إلى يبدك أفّن القصد، كلكف عمى الرغـ مف كؿ العيكب
كقد ركل عمماء المسمميف أشعاران جاىمية تشتمؿ عمى أسماء . يكف إال أمران ثانكيان 
ف اسقطكا أبياتان لشبيا، األصناـ كعبادتيا فيي حاالت قميمة الف الشعكر ،ت دينيةكا 

. الديني لـ يكف غالبان عمى نفكس عرب الجاىمية

 "جورجيو ليفي دالفيدا"آراء املستشرق 
في  إذ نجده يتحدّنث عف قيمة المصادر التاريخية لعصر ما قبؿ اإلسبلـ

حيف نحاكؿ البحث عف العصكر : "، قائبلن ( )"ببلد العرب قبؿ اإلسبلـ"مقالتو 
 -إذا قِقيس بما نجيؿ -ة في ببلد العرب القديمة، كما نعرفو ليس بالكثيرالكسيط

كأيان كاف، فإفّن أسباب فقداف القطع كاليقيف في . ركض الظنيةؼكالمجاؿ متسع لؿ
فإف مصادر تاريخ ببلد العرب . دراستنا لتاريخ تمؾ الفترة أسباب مختمفة اختبلفان تامّنان 

كليست نقكشان  -في أغمبيا -باشرة مصادر أدبيةفي القركف السابقة لظيكر اإلسبلـ ـ
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 -كربّنما كانت أكفر مما ينبغي -كىي غزيرة كافرة. كمصادر تاريخ ببلد العرب القديمة
ال تعادؿ كفرة عددىا،  -لؤلسؼ -فإنّننا ُنعاني مف كثرتيا ال مِقف قمّنتيا، كلكفّن قيمتيا

مف  -أكلية، كىي تشبو فإفَّل المعمكمات التي تنقميا إلينا ليست مشخكذة مف كثائؽ
المصادر التي نعرفيا عف التاريخ اليكناني كالركماني كالييكدم،  -بعض كجكىيا

كأكثر المصادر العربية أخبار جمعيا عمماء العصكر اإلسبلمية كرتّنبكىا، كاألدلّنة 
المباشرة ُيقّندميا لنا الشعر الذم كصؿ إلينا عف طريؽ ما قاـ بو العمماء المسممكف 

كىي غير مباشرة، فبل يصحّن أفْه ُيعتمد عمييا  -أمّنا األدلّنة التاريخية. كشرح مف اختيار
متباينة، فإفّن جماعة  -عادةن  -كنتائج النقد كالتمحيص تجيء. مف غير نقدٍو كتمحيص

مف العمماء المعاصريف يشكّنكف شكّنان عميقان أساسيان في الركاية العربية، كيذىبكف إلى 
ا ُتمثّنؿ االتجاه الذم نما في القرنيف الثاني كالثالث أف أكثرىا مكضكع زائؼ، كأنّنو

اليجرييف، حينما نسي العرب ما كانكا يذكركنو عف التاريخ الجاىمي، فحاكؿ المغكيكف 
كاألخباريكف أفْه يمؤلكا الفجكات، كذلؾ بشف كضعكا كزيّنفكا ما لـ يجدكه في الكثائؽ 

اريخي العربي ليس أكثؽ مف األدب التكمف أجؿ ذلؾ يركف أفّن . األصمية الحقيقية
كثر الشعر مكضكع، فميس مف المستطاع اتخاذىا أساسان القصص التشريخية، كأف أ

 ".سميمان ُيبنى عميو فيـ صحيح لما كاف يحدث في ببلد العرب في العصر الجاىمي
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 *"فاجنر"آراء 
أدبية  ةبيذا الصدد اف أحد أصعب المكاقع التي حالت دكف نظر "فاجنر"يرل ك

مشكمة ركاية الشعر العربي القديـ كصحتو  -كما يزاؿ -ية لمشعر العربي القديـعمـ
. اإلسبلـقبؿ 

كسمسمة الركاة لمشعر الجاىمي معركفة كمسمّنـ بيا في نقؿ الشعر مف جيؿ إلى 
آخر ككاف ىناؾ راكٍو لكؿ شاعر يشخذ عنو شعره كينقمو لمف بعده حتى يصبح الراكم 

ياف، كأف أشير سمسمة لمركاة ىي سمسمة آكس بف شاعران ىك أيضان في بعض األح
كثير  -"بثينة"جميؿ  -ىدبة بف الخشـر -الحطيئة -كعب بف زىير -زىير -حجر

. أم تنتيي إلى العصر االمكم "عزة"
ثـ يشتي مف بعد ذلؾ عممية جمع قصائد مشيكرة مف الشعر القديـ ككاف 

ألدبي كالنقدم كاف ىذه أشيرىا المعمقات التي ظمت ليا أىميتيا في الميداف ا
المعمقات قد خرجت منتصرة مف منافسات بيف الشعراء ثـ ُعمقت عمى أستار الكعبة 

. ( )ىك اختبلؽ متشخر لمغاية
ة التشكيؾ في صحة الشعر الجاىمي ىك مككاف مف أكائؿ مف أثار نظر

مف  المذاف كانا يعتقداف كؿَّل االعتقاد بشف قسمان " الفرت"كبعده " نكلدكو"المستشرؽ 
الشعر الجاىمي كاف مكضكعان أك حتى منتحبلن كعند التحرم فيو كانت الصحة أكثر 

االنتحاؿ إلى  5 9 سنة " مرجميكث"ممّنا صنعا كساد مكقفيما ىذا المعتدؿ حتى عزا 
. ( )اإلسبلـكؿ شعر العرب قبؿ 
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ر عمقران بيا كنفى أف يككف ىناؾ ش" مرجميكث"كقد قدـ طو حسيف أفكار 
ال أف مف المتخصصيف مف ردّن نظرية مرجميكث كطو حسيف، فقد قدـ إ .( )جاىمي

: أدلة تدحض رأييما ككاآلتي ( )"لشفبركم"
 أعمىعدـ كجكد قصائد في نقكش العرب الجنكبييف الذيف ارتقكا درجة في الثقافة  - 

ذا. مف العرب البدك الشمالييف لـ يكف لدل الجنكبييف شعر فيرد عمى أنو مف  كا 
.  تعكس النقكش النمطية شعران مكجكدان  الصعكبة أف

.  كمف جية أخرل ىناؾ ثمة شكاىد عمى كجكد شعر لدل الشعكب البدائية أيضان 
رَّلفت القصائد بحيث لـ يبؽ  -حسب رأييما -يجب أف تككف الركاية الشفيية -  قد حَخ

. منيا شيء صحيح
ربية أف قصائد صحيحة ألمرئ القيس قد نظمت بالع" طو حسيف"في تصكر  -3

فيك أمر خاطئ اذ أنو خمط  ،مف عرب الجنكب إلى قبيمة كندة تنسبكالجنكبية 
. بيف سمسمة النسب كالمغة

إفّن لغة ذلؾ الشعر ىي ذاتيا لغة القرآف، لذا فإنيا يجب أف تككف قد نظمت فيما  -4
. (3)بعد عمى غرار النمكذج المغكم القرآني الكريـ

، كالف لغة الشعراء في الثركة المغكية لكف ذلؾ ال يثبت فركقان ليجية محددة
. خاصة أكثر ثراءن مف لغة القرآف

يمكف أف تعارض الحجة القائمة بشف القصائد العربية القديمة قد انتحميا المسممكف  -5
. لعدـ ذكر الديف الكثني فييا
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يصعب النظر إلى نمطية الشعر العربي القديـ كما فعؿ مرجميكث كطو حسيف  -6
ؿ عمى كضع الشعر حيث كانت عبلمة مميزة لشعر ما بعد عمى أنيا دلي

. االسبلـ، لكنيا قد سيمت االنتحاؿ
أدل نزكع فقياء المغة إلى شكاىد عمى مفردات نادرة، أدل إلى أف يقدـ الركاة  -7

. األعراب شكاىد منتحمة ليؤالء الفقياء
اسع، اتياـ لغكييف مثؿ حماد الراكية كخمؼ األحمر بالنحؿ عمى نطاؽ ك -8

كيعترض بركنيمش عمى ذلؾ بقكلو إف المرء ال يستطيع أف يسـ القصائد التي  
ركاىا فقياء المغة بشنيا منتحمة، بؿ أف يصؼ في الكقت ذاتو مآخذ النحؿ التي 

. قدميا فقياء المغة انفسيـ بسبب غيرة محتممة بيف األقراف بانيا صحيحة
: دت أسباب لذلؾككج. ثمة قصائد لـ ينحميا فقياء المغة فقط -9
بمجد األجداد بما كاف مف ابيات  -التفاخر -حمؿ التنازع بيف القبائؿ إلى التغني -أ

. قديمة مكضكعة
ظيكر الكعي لدل غير العرب في بداية العصر العباسي ادل بيـ إلى كضع  -ب

كأختمؽ العرب بالمقابؿ . قصائد عمى لساف العرب القدامى في مديح الفرس
. قدـ الحضارة العربيةأشعاران تدؿ عمى 

ميؿ الُقصّناص كركاة االخبار التاريخية إلى التنكيع في عرضيـ بقصائد كالذم  -ج
. حصؿ مع السيرة النبكية

إذ لو مكقؼ غاية في " ببلشير"ىك لرأم مستشرؽ آخر " فاجنر"كيعرض 
السمبية مف صحة الشعر كلكنو لـ ينحرؼ كثيران مف الناحية النظرية عف نكلدكو 

، "  نحؿ"ت، ككقؼ مف امكانية اعادة البناء مكقفان أشدّن تشككان، كظمت كممة كالفر
. تتكرر في  نقده لشعراء فرادل" انتحاؿ"
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ني عف اتباع صحتو حتى غأما عف كتابة الشعر العربي القديـ فيقكؿ إنيا ال ت
اذ . لك كانت الركاية بشكمميا قد كردت كتابة، فإنو ال يخبر بشيء مطمقان عف الصحة

. االنتحاؿ يككف في الكتابة كما في الركاية عمى السكاء
قد جمع أخباران عف المعرفة بالكتابة لدل  -مستشرؽ الماني آخر" كرنكك"ككاف 

بحركؼ الكتابة، لكف ذلؾ ال يعني أنيـ  األطبلؿالشعراء العرب القدامى حينما شبيكا 
. ( )كانكا يستطيعكف قراءة تمؾ الحركؼ

أنو مف حسف الحظ أف الشعر العربي لـ " شنؿبركم"ق ما عدّن " فاجنر"كيرل 
ـ، إذ أف الركاية   85يدكف كأنو نقؿ شفاىا حتى بعد ظيكر صناعة الكرؽ سنة 

. التحريؼ بالنصكص زيادة كبيرة إلىالكتابية ىي التي أدت 
كتتكثؽ النظرية الشفاىية " Oral Poetry Theorieنظرية الشعر الشفاىية "

، ثـ نقميا "ىكمر"ـ عمى لغة 8 9 منذ سنة " بارم"لعربي عند لمشعر ا( الركائية)
كمفاد ىذه النظرية أف المنشد ال يستظير القصائد . إلى تقاليد ممحمية" لكرد"تمميذه 

الممحمية التي ُتمقى القاءن شفييان بؿ ُيعيد صياغتيا مف جديد في كؿ مرة ُتمقى، أم كؿُّح 
يكجد تكحد بيف المؤلؼ كالمنشد، كمف ثَخّـن إنشاد ىك صياغة جديدة أك نظـ جديد، إذ 

فميس لمممحمة الشعرية مؤلؼ كال نصّن أصمي، كيككف التشليؼ ارتجاليان لكبلـ طكيؿ 
. مترابط ممكف لممرتجؿ بما تييّنش لو مف ثركة صياغية يمكف لو استخداميا باستمرار

لتضميف أك يتميز بتجنب جمؿٍو متجاكزة نياية البيت، أم يبتعد عف ا أسمكبوىذا كأف 
. ( )التدكير

                                                             
مصادر الشعر الجاىمي كقيمتيا : في رسالتو األسدتطرد لذكر ما صدر لناصر الديف سم ( )

كمحاكلتيما . تاريخ التراث العربي: تابوكيف في ؾزكدراسة فؤاد س. 956 التاريخية، القاىرة، 
. إلثبات صحة الشعر العربي القديـ فيما افترضاه بكتابة الركاية المبكرة كأنو لـ يشت شفاىا

.  5 ،...ُأسس الشعر العربي الكبلسيكي: ينظر ( )
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 ٛرٗرٕر

كطبقت ىذه النظرية الشفاىية عمى آداب كأجناس أدبية شديدة التبايف ككانت 
إذ يجد . ( )"زكيتمر"ككتاب " لمكنرك"مدخبلن إلى الدراسات العربية فيما كاف مف مقالة 

أف ما جاء في النظرية الشفاىية متكافران في القصائد العربية القديمة مف حيث طكؿ 
. ( )كأنيا ارتجالية كينقطع البيت عف البيت ما بعده لعدـ التضميف القصائد

ال تنطبؽ كميا عمى الشعر " لكرد -يارم"لكف الشركط التي جاءت في نظرية 
العربي، فالقصيدة العربية ليست شعران ممحميان، كطكليا يقدر عمى أقصى تقدير مائة 

. إف غالبية القصائد ليا مؤلفكف أفراد. كعشركف بيتان 
إف القصائد العربية لـ تكف في جميعيا ارتجالية بؿ تطمبت تيذيبان طكيبلن 

. (3)كالحكاية في الممحمة ليست ليا قدسيتيا في القصيدة العربية. لصياغاتيا
لـ ينظر إلى كؿ تمؾ االمكر، كمف ثَخّـن فقد ضّـن كؿ " زكيتمر"فمف البدييي أف 

ششة الشعر الشفيي، بؿ أصرّن عمى لكرد في نظريتيما ف -الشركط التي اشترطيا يارم
أف الشعر العربي القديـ كاف لئللقاء الشفيي كىي حقيقة كاضحة في الشعر المركم 

ىي الثراء " مكنرك"ك " لزكيتمر"إف أىـ حجة  .(4)شفاىان كال يختمؼ عميو اثناف
تمكف الصياغات المنشديف " لكرد -يارم"كحسب رأم  .الصياغي لمشعر العربي القديـ

ال تكاد جؿّن الصياغات التي  -في الكاقع -االرتجالي، كلكف اإلنشادجميف مف المرت
كشؼ عنيا في حد ذاتيا تتحدد، فيي أحيانان ليست شائعة بدرجة كافية لذلؾ األمر، 

                                                             
: لمكنرك كىي األكلىكيقصد بو المؤلؼ دراستيف  ( )

Momroe Oral Composition in pre- Islamic portray, HAL (1972). 

  :كالثانية لزكيتمر كىي (.الجاىمي) اإلسبلـالتشليؼ الشفيي لشعر ما قبؿ 
Mzwettler: The Oral Traaition of classical Arabic poetry. Columbus, 

1978. 

. التقميد الشفيي لمشعر القديـ
.  5 :ُأسس الشعر العربي الكبلسيكي: ينظر ( )
.  5 :ر العربي الكبلسيكيُأسس الشع: ينظر (3)
. 53 :الكبلسيكيالعربي أنسس الشعر : ينظر (4)
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 ٜرٗرٕر

كأحيانان مختصرة جدان ألنو ما تزاؿ ىناؾ صياغات غير قميمة باقية لكصؼ الشعر 
. ( )العربي بشنو ممتـز صياغيان 

الشعر العربي لـ يكف شفييان، كلك كاف  فّن أمف كؿ ما تقدـ " اجنرؼ"كيخمص 
عمى حؽ في أف مشكمة " زكيتمر كمكنرك"لكاف " لكرد -يارم"كذلؾ حسب مفيـك 

الصحة كالبدائؿ كأكجو العزك المتناقضة إلى الشعراء قد ُحمّنت مف تمقاء نفسيا، اذ لـ 
الشكؿ الحالي لدينا أداة فربما كانت كؿ قصيدة في . يعد يكجد ليا عمؽ تاريخي

لمكضكع مكجكد منذ مدة طكيمة مف " Compostion- preformance"تشليؼ 
الزمف الذم ُدكنت فيو، كأف البدائؿ ال تمثؿ اال أكجو أداء مختمفة، إذ ال حاجة إلى 

. ( )محاكلة إعادة النص األصمي ألنو ال يكجد أصؿ في الشعر الشفيي
تثبت إلى اآلف بشم منيج كما يقكؿ كما دامت صحة الشعر العربي لـ 

 ،بؿ يمكف نفييا كالسؤاؿ المطركح عف كيفية حاؿ الصحة لمشعر العربي" فاجنر"
كما  –نو مف غير الممكف أف يكصؼ الشعر العربي القديـ في مجممو إفيمكف القكؿ 

غير صحيح ألنو البد مف كجكد النمكذج المثاؿ الذم  -زعـ مرجميكث كطو حسيف
حاؿ كاحتاج فقاء المغة كالمفسركف إلى ذلؾ تانت أعماؿ النحؿ كاالفعمى غراره ؾ
فضبلن عف عدـ كجكد دراسات عربية تعطي أحكامان مناسبة لصحة . المثاؿ أيضان 

نيا في الغالب أحكاـ كفؽ  كبناء عمى ذلؾ جاءت  اإلحساسالشعر العربي كا 
 .(3)لشنفركذلؾ ما تعرضت لو معمقة امرئ القيس كالمية العرب لؿ. متناقضة

 

                                                             
. 54 :الكبلسيكيالعربي أسس الشعر : ينظر ( )
. 56: الكبلسيكي العربي ُأسس الشعر: ينظر ( )
. 335 -4/334، ج ، طاإلسبلميةدائرة المعارؼ : ينظر (3)



 
 
 
 
 
 
 

 الثانٌ املبخث

َ  ــــرب يف صحـالع يوـــحملدثا آراء

ٍ ـــعر اجلاينـــــــــالش
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وكان لمعرب في ىذا المضمار دراسات وآراء طرحوا فييا قضية صحة الشعر 
مو مصطفى صادق الرافعي في ك ابو الموسوم  مك الدراسات ما قدّد  وأولى, الجاىمي

آراء النقاد العرب القدامى في الرواية والرواة وعمميم  هد فيحشّد "  اريخ آداب العرب"
ن يبين لو رأيًا في أ ولكن من غير, ولفي النحل عمى الشعراء ووضع الشعر المنح

. ( )"فضل السبق وفضل االس قصاء في الجمع"ومع ذلك فمو , ما يطرحو
: ورآىا في اإلسالموقد بين الرافعي البواعث عمى وضع الشعر في 

وخاصة القبائل ال ي  ,ض عما فقد و بعد أن راجعت الروايةا كثرُّ القبائل ل عت - 
قبيمة قريش وقد وضعت أشعارًا كثيرة عمى  والىاأُأ وكانت  ,قمّدت وقائعيا وأشعارىا

. ( )بن ثابت انحسّد 
وكان ,الشواىد من أجل  فسير الغريب ومسائل النحو إلىحاجة عمماء المغة  - 

لالس شياد بيا بسبب ضعف مذىبيم  لألشعارالناس وضعًا  أكثرالكوفيون 
سمعوا بي ًا واحدًا فيو ولو  ,و عمّدقيم عمى الشواذ واع بارىا أصوال يقاس عمييا
بوا  , وبخالف البصريين, عميوجواز شيء مخالف لألصول جعموه أصاًل وبوّد

لذلك كان يضطر الكوفيون إلى الوضع فيما ال يجدون لو شاىدًا شعريًا إذا كانت 
. ( )العرب عمى خالفيم

ىد إذ كانوا يولّددون الشوا,حاجة المع زلة إلى الشواىد في  فسير القرآن الكريم - 
. ( )لالس شياد بيا عمى مذىبيم

                                                             
 .77 :  مصادر دراسة الشعر الجاىمي ( )

. 65 :   اريخ آداب العرب ( )
 .70 -69 :   اريخ آداب العرب ( )

:  ب اريخ آداب العر ( )
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اصين وأىل األخبار وحاج يم  -  مما دفعيم , األخبارالشواىد عمى  إلىكثرة القصّد
م ومن ا شعرًا عمى عيد آدفوضعو ,الى وضع الشعر لما يمفّدقونو من األساطير

رط في ذلك محمد بن اسحق فوأول من أ ,وأقواميم وأوالدىم األنبياءدونو من 
. ( )النبويةصاحب السيرة 

مع القدماء من العرب في ما يروون من أخبار  وىكذا كان لمرافعي أن يدور
وحصر موضوع الرواية والرواة في دائرة , وما انبثّد في ك بيم من أحاديث ,وسردىا

افًا إلى سف الطريق اعتسولم يعت, ا يح ملمّد مكثر أل نصًا يحمّد  ولم"القدماء نفسيا 
الواحد قاعدة  ولم يجعل من الخبر, االف راض وألى الظن إال , واالس نباط جاتالس نا

 .( )وال من الحاالت الفردية نظرية شاممة, عامة

الشك يف الشعر اجلاهلي , طه حسني ونظرية مرجليوث
ونظري و في الشك في الشعر  "مرجميوث"إذ كانت آراؤه مطابقة لما جاء بو 

ين في البداوة والذين ال يعرفون الجاىمي ونفي أن يكون ىناك شعر لدى العرب الغارق
أنّد الكثرة " من "مرجميوث" إليوفي أرائو إلى ما ان يى  ىالك ابة وان و إلىطريقًا 

نما ىي منحولة بعد  ,المطمقة مماّد نسمّديو أدبًا جاىميًا ليست من الجاىمية في شيء وا 
ممّدا  مثّدل  أكثرفيي إسالمية  مثّدل حياة المسممين وميوليم وأحواليم , اإلسالمظيور 

 األعشى إلى ىذا الشعر الذي ينسب إلى امرئ القيس أو أن" و ,( )"حياة الجاىميين
يمكن من الوجية المغوية والفنية أن يكون ال  أو إلى غيرىما من الشعراء الجاىميين

. ( )"اإلسالميل وأذيع قبل أن يظير قَق وال أن يكون قد , ليؤالء الشعراء

                                                             
 .79 -76 :   اريخ آداب العرب ( )

. 79 :  مصادر الشعر الجاىمي ( )
 . 7- 7:  الجاىمي األدبفي  ( )
.  7:  في األدب الجاىمي ( )
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 ى ليبدو لنا أنو يكاد يع دل ح,إلى ثالثة أضربراه يقسّدم الشعر الجاىمي نو
ونكاد نرفض , ر اليمن في الجاىميةعإنّدا نرفض ش: "فيقول, بعض الشيء ألمرافي 

وأقلّد ما  وجبو عمينا األمانة العممية أن نقف من الشعر ... شعر ربيعة أيضاً 
نما, ال نقول موقف الرفض أو اإلنكار, المضري الجاىمي نقول موقف الشك  وا 

. ( )"واالح ياط
وقد كانت ىناك دوافع اع مدىا طو حسين لمشك في الشعر الجاىمي جعميا 

أوالىا أنوّد ال يمثل الحياة الدينية والعقمية والسياسية واالق صادية , في خمسة أمور
. لمعرب الجاىميين

فقد رأى في الشعر الجاىمي من الناحية الدينية أنو ال يظير من الديانة 
يظير لنا حياة "كانت سائدة في الجزيرة العربية فيرى أن الشعر الجاىمي ال ي الوثنية 

غامضة جافة بريئة أو كالبريئة من الشعر الديني القوي والعاطفة الدينية الم سمّدطة 
وأماّد القرآن فيمثل لنا حياة دينية قوية  ...عمى النفس والمسيطرة عمى الحياة العممية

. ( )..."ما وسعيم الجدال  دعو أىميا إلى أن يجادلوا عنيا
ظنّد قومًا يجادلون في ىذا األشياء نأف: "ق عمى الناحية العقمية بالقولويعلّد 

ظنّد ىؤالء القوم من الجيل نأف. ويشيد ألصحابو بالميارة, قوةجداًل يصفو القرآن بال
والغباوة والغمظة والخشونة بحيث يمثّدميم لنا ىذا الشعر الذي يضاف إلى الجاىميين؟ 

نما  ,وال غالظًا وال أصحاب حياة خشنة جافية, لم يكونوا جيّدااًل وال أغنياء! كال وا 
. ( )"...وعيٍش فيو لين وِنعمة ,وأصحاب عواطف رقيقة ,كانوا أصحاب عمٍم وذكاء

                                                             
 .75 - 7 :  في األدب الجاىمي ( )
 .80:  في األدب الجاىمي ( )

 . 8:  ينظر في األدب الجاىمي ( )
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النيم كانوا عمى  اإلسالملمعرب قبل  ( )أما أن الشعر ال يمثل الحياة السياسية
القرآن في سورة الروم وفي  وذكرىم, قوياً ا صال بمن حوليم من االمم ا صااًل 

. ىم االق صادية بغيرىم من األمم في سورة قريشا صال
اذ ال  وجد في الشعر أو في شعر  ( )وأن الشعر ال يمثل الحياة االق صادية

والقرآن فيو الكثير مما يبين وجود الفقراء .طبيعة  مك الحياة إلىأي شاعر أية إشارة 
وأن ذلك لم يكن .با وحثّد عمى الصدقة وفرض الزكاةب حريم الرّد  نيعوأنو , واألغنياء
القرآن لو لم  كن حياة العرب االق صادية الداخمية من الفساد واالضطراب  هليشير إلي

 نواح نفسية خالصة في ذمّد  إلىفضاًل عن إشارات القرآن  .بحيث  دعو إلى ذلك
ى حين نجد الشعر الجاىمي عل ,جمّد لوه الو ظير صمة العربي بالمال وحبّد , البخل

. يظير كرم العربي وأنو م الف لممال مُأسرف في ازدرائو
فيذا ": فيقول عنيا, عن طبيعة الحياة االج ماعية لمعرب في الجاىميةأمّدا 

بيا إالّد من نواٍح ال  مثّدميا  ىَق وىو ال يُأعن, إالّد بحياة الصحراء والبادية ىَق الشعر ال يُأعن
, رقيقًا وال ي غمغل في أعماقيا مسّداً  فيو يمسّديا رلحياة المد عرض فإذا.  امَّا مثياًل 

ومن عجيب األمر أناّد ال نكاد نجد في الشعر  .وما ىكذا نعرف شعر اإلسالم
ذكر فذكرّد يدلّد عمى الجيل ال أكثر وال  فإذا, هالجاىمي ذكر البحر أو اإلشارة إلي

وبأنّد في ىذا البحر , البحر أما القرآن فيمنّد عمى العرب بأن اهلل قد سخر ليم.أقلّد 
. ( )"...منافع كثيرة

                                                             
 . 8- 8: ينظر في األدب الجاىمي ( )

 .85- 8: ر في األدب الجاىميينظ ( )

. 87: الجاىمي األدبفي  ( )
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اخ الف المغة بين عرب  منيراه ما  يأمّدا ثاني دوافع الشك عند طو حسين ف
وأن الشعر بعيد كلّد البعد عمى أْن يمثّدل المغة العربية في  :الشمال وعرب الجنوب

. ( )العصر الذي يزعم الرواة أنوّد قيل فيو
ات بين العدنانيين والقحطانيين فيما يقولو الرواة ىجلاخ الف ال , ففيوثالثيا

مجمعون عمى أنّد قبائل عدنان لم  كن م حدة المغة وال م فقة الميجة قبل أن "في أنيم 
وكان , ويزيل كثيرًا من  باين الميجات, الميجات المخ مفةبين يظير اإلسالم فيقارب 

م قبل ظيور اإلسالم جا ومن المعقول أن  خ مف لغات العرب العدنانية و  باين لو
فإذا صحّد ىذا كمّدو كان من المعقول جدًا .... ت نظرية العزلة العربيةصحّد والسيما إذا 

وأن , أْن  كون لكلّد قبيمة من ىذه القبائل العدنانية لغ يا وليج يا ومذىبيا في الكالم
رض قبل أن يف,يظير اخ الف المغات و باين الميجات في شعر ىذه القبائل الذي قيل

ولكننا ال نرى شيئًا من ذلك في , القرآن عمى العرب لغة واحدة وليجات م قاربة
. ( )..."الشعر العربي الجاىمي

أما رابع  مك الدوافع في شكوك طو حسين ما رآه في االس شياد بالشعر 
القرآن عمى  دَّ الشعر الجاىمي قد قُأ " ي عمى ألفاظ القرآن والحديث وكأنالجاىل

 ( )"ال يزيد وال ينقص عماّد أراد طواًل وسعةً , الثوب عمى قدّد البسو قدُّ كما يُأ  ,الحديثو
وال يجوز االطمئنان إلى ذلك األمر  .ويرى في ذلك أنوّد ليس من طبيعة األشياء

بل يحمل األمر إلى الشك , إطالقًا في الموازاة بين القرآن والحديث والشعر الجاىمي
. ( )والحيرة
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رآه طو حسين في الرواية الشفوية لمشعر وىو أمر وآخر  مك الدوافع ففي ما 
. ( )م بالنحل والوضعصَق ويبعث الشك والريبة في النفس وأن يُأ 

إنّد من الحق عمينا " :ويخ م طو حسين حديثو عن دوافع شكو  مك بالقول
أليس ىذا الشعر الجاىمي الذي ثبت أنو ال يمثّدل حياة  :ألنفسنا ولمعمم أن نسأل

أليس ىذا  ,بل ال يمثل لغ يم, حضارا يم ال عقمي يم وال ديان يم والالعرب الجاىميين و
أكاد أشكّد ؟ أما أنا فال اإلسالمالشعر قد وضع وضعًا وحُأمل عمى أصحابو حماًل بعد 

اآلن في ىذا, ولكنّدنا مح اجون بعد أْن ثب ت لنا ىذه النظرية, أن ن بين األسباب 
وقد . ( )"والنثر ونحميما بعد اإلسالمالمخ مفة ال ي حممت الناس عمى وضع الشعر 

أوجد أسبابًا منيا  أنّد الشعر الجاىمي منحول وموضوع أوجد طو حسين لمشك في
 ,أو يعود لمشعوبية, وثمة أسباب  عود لمقصص والقصاصين, ومنيا دينية, سياسية
إلى  كثيرًا من الجيد ح ى وصلوافرغ فييا  ,طًا القول فييامبسِّس , ردّده إلى الرواة أو ما
حياة  ,سواء في ذلك الحياة الصالحة, كلّد شيء يدعو إلى نحل الشعر و مفيقو"أنّد 

 .( )"جونمالفسق وأصحاب ال حياة ,والحياة السّديئة, األ قياء والبررة
ولكن من ,العصبية القبمية -طو حسين -السياسية كان يعني بيا فاألسباب

ويورد ,ن المياجرين واألنصاروىي ما كانت بي.دون أن ي حدّدث عنيا حديثًا شامالً 
أنوّد نيى عن رواية الشعر الذي ( ) أييدًا لذلك ما روي عن عمر بن الخطاب 

مٍَّد  ى بو المسممون والمشركون أياّدم النبيَّ مُأحَق صمى اهلل عميو وآلو وصحبو ) ياجَق
و ثبت ىذه الرواية نفسيا برواية أخرى وىي أن قريشًا واالنصار  ذاكروا ما  (.وسمّدم
وأنّد قريشًا نظرت فاذا  .( )ن بينيم من ذلك الشعر ألنّديم وجدوا فيو المذة والشما وكا
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فاس كثرت منو في  -قول ابن سالم عمى حدّد  -حظّديا من الشعر قميل في الجاىمية
ى "وليس من شك , االسالم في أنّديا اس كثرت بنوع خاص من ىذا الشعر الذي يُأيجَق

. ( )"بو األنصار
نقف عند اس خالص ىذه  ونحن ال": بذلك بل يضيفوال يك في طو حسين 

نمّدا نس خمص منيا قاعدة عممية ,الن يجة و سجيميا  خ اآلداب مضطررِّس ؤوىي أنّد م, وا 
الشعر الذي يُأسمىَّ جاىميًا أْن يشكّد في صح و كمّدما رأى شيئًا من شأنو  أين يقرح

ىذا الشكّد كمّدما  ويجب أن يش د.  قوية العصبية أو  أييد فريق من العرب عمى فريق
كما -قد لعبت, كانت القبيمة أو العصبية ال ي يؤيدّدىا الشعر قبيمة أو عصبية

. ( )"دورًا في الحياة السياسية لممسممين -يقولون
طواره إلى إثبات أفكان النحل يقصد في بعض  ( )دينية ألسبابما كان  أما

مَّد  ن من وما كا( وصحبو وسمّدمصمى اهلل عميو وآلو )صحة النبوّدة وصدق النبيَّ مُأحَق
وفي سيرة ابن , ة وما ي ّدصل بيا من األخبار واألساطيرشعر وضع  مييدًا ليذه النبو

بل ىناك نوع من الشعر اضيف الى  .ىشام ضروب كثيرة من ىذا النوع من الشعر
الجاىميين من عرب الجنّد إرضاًء لحاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كلّد 

صمى اهلل عميو وآلو وصحبو )من شعر  عظيمًا لشأن النبيَّ  أو ما وضع. شيء
(. وسمم

ذلك فضاًل عما ذكره من أثر الدين في نحل الشعر ووصفو وحاجة العمماء 
أو ما كان بسبب . ( )عاد وثمودكل فسير القرآن فيما جاء عن األمم القديمة البائدة 

ىم والموالي أن يدرسوا  ادوافأر, العرب باألمم المغموبة ا صالالحركة العممية بعد 
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ة ألفاظو ومعانيو ما كان بسبب الخصومات بين  أو. ( )القرآن درسًا لغويًا ويثب وا صحّد
من كان عمى دين الحنيفية دين  أحاديثأو ما كان من وضع عمى  ( )عمماء الدين

وعميو حمل كل ما يوجد من ,في بالد العرب اإلسالمدم قِ  إلثبات( ) إبراىيم
الجاىميين وال ي يظير بينيا وبين ما  إلىواألشعار واألحاديث ال ي  ضاف األخبار 

. ( )جاء في القرآن والحديث من شبٍو قوي أو ضعيف
و حدث عن الديان ين الييودية والنصرانية وان شارىما في البالد العربية وال 

 مع الييود فاألمر .يكون ليما أدنى أثٍر ظاىر في الشعر العربي قبل اإلسالم
بوا ألسالفيم من الجاىميين , ويرووا شعرًا كما لموثنيين, والنصارى كان سيان أن ي عصّد

لى عدي بن زيد  فنحموا كما نحل غيرىم وأضافوا أشعارًا الى السموأل بن عاديا وا 
. ( )وغيرىما من شعرائيم

وليس ذلك حسب طو حسين في شكوكو في الشعر الجاىمي فيعرض لطائفة 
أو ,حل عمييم وأضيف إلى شعرىمكّدك في صحة شعرىم وما نُأ من الشعراء الذين ش

ال شكيك في شخصي يم وشاعري يم أو اضطراب شعرىم واخ الطو مع شعر غيرىم 
دم ليؤالء الشعراء وىم أمرؤ القيس وعمقمة وعبيد بن األبرص وعمرو فيقّد . من الشعراء

لعبد والم ممّدس بن ااعمرو بن كمثوم والحارث بن حمزة وطرفو وبن قميئة والميميل 
ريّد , واألعشى . (5)فضاًل عن الشعر المُأضَق

الشعر الجاىمي فيرى أنّد نقد السند وحده ال  ةالحكم عمى صحفي  هأمّدا مقياس
والبد لنا من أن ن جاوز ىذا النقد الخارجي  ,من طريقو إلينال صحيح ما وصل "يكفي 
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إلى نقٍد ي ناول النصّد الشعري نفسو في لفظو  -إْن صحّد ال عبير ,إلى نقٍد داخمي
فنحن ال نس طيع أن نقول في : "ثم يس درك ليقول ( )"ومعناه ونحوه وعروضو وقافيو

إنّد ىذا النصّد مالئم من الوجية المغوية لمعصر الجاىمي أو  ,يقيٍن أو  رجيح عممي
ضبطًا  اريخيًا وال عمميًا  ألنّد لغة ىذا العصر الجاىمي لم  ُأضبط ,غير مالئم
إنما ىي ,ولكنيا في حاجة إلى ال دوين,وكلّد ما صحّد لنا منيا صحة قاطعة, صحيحاً 

من ذا الذي يس طيع أْن يزعم أنّد القرآن قد اس عمل كلّد األلفاظ ولكن , لغة القرآن
وقد ي خذ البعض غرابة . ( )"...ال ي كانت شائعة مألوفة بين المضربين أيام النبي

وال ينبغي أْن ", ( )"بأنوّد مذىب خدّداع"ه صفيمقياسًا ل حقيق الشعر الجاىمي و لفظال
 اع مادوينبو إلى المقياس المركّدب في عدم . ( )" خذ بسيولة المفظ دلياًل عمى النحلن

نمّدا عمى المفظ والمعنى وعمى أشياء فنية و اريخية, المفظ وحده أو المفظ والمعنى وا 
(5) .

. (5)و اريخية
أنو  ,منيج في صحة الشعر الجاىمي وال شكيك فيويعمن طو حسين عن 

إال إذا  ,في انو عمى المرء أال يقبل أمرًا عمى أنوّد حقيقة" ديكارت"يمضي عمى منيج 
نمّدا ي خذ الشكّد , قامت الدالئل البينة عمى صح و وأنو لم يكن منيجَق شكٍّ لمشّدكّد ذا و وا 

.   (6)وسيمًة لميقين
النقض من لدن أكثر من ناقد ودارس في وقد  عرض ك اب طو حسين بالنقد و

فيو عمى "زمو في كثير من األحيان تالذي لم يل هاألدب العربي وردّدوا عميو منيج
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قد ,ونعيو االطمئنان إلى ما يقولو القدماء ,الرغم من قبضو عمى منيج ديكارت
غاني األفي كثير من ىذا النحو الجديد من البحث إلى ما يرويو صاحب اطمأنّد 
ال قط من , ى الجاىميينعل قبغمِّسوِه في  حرّدي أسباب االخ الولكنو " ,( )...".وغيره

وبالعوامل ال ي حممت , باالخ القرات جميع ما فييا مما ي عمّدق ضك ب المحا
بل وثق بو ثقًة ... ولم يِسر في ذلك عمى ما يقضي بو مذىب ديكارت ...عميو

وروايات كانت جديرًة بعناي و في بل نُأقد منيجو في أنو يورد أخبارًا  .( )"مطمقة
. لكنو لم يصنع معيا شيئاً , ( )الوقوف عندىا ونقدىا و بيين زائفيا ومن ثَقمَّ ردّدىا

, أنوّد ينصّد عمى الن ائج من غيِر ذكٍر لممقدمات,ويرى ناقد ك اب طو حسين
نّد عمى أ لّد  دلم يأت برواية "ولكنوّد " الشعوبية ونحل الشعر"إذ يعقد فصاًل كاماًل عن 
وزعم انو وصل بيذا إلى ما كان يريده  ...جاىمياً  اً شعر" نحل"بعض الشعوبية ان حل 

لم يس طيع أن يضرب لك مثاًل يُأريك كيف ان حمت  هولكنّد ... من  أثير الشعوبية
. ( )..."فضاق بنيج ديكارت ذرعاً  ,الشعوبية شعرًا جاىمياً 

قد  حدث فيو عن و" السّدياسة ونحل الشّدعر"وكذلك الفصل الذي عقده عن 
كلّد ذلك مفيوم مفروغ : "عقّدب عميو ناقده بقولو ,األنصار وقريش والخصومات بينيم

ىذه  اء فيو قولو بعد ذكررّد أما الجديد الذي فاجأ بو الق, يدوليس فيو من جد, منو
يس طع الكا ب في  اريخ األدب أن يضع سفرًا مس قّداًل فيما كان ليذه : "العصبية

, واألنصار من ال أثير في شعر الفريقين الذي قالوه في اإلسالم العصبية بين قريش
مع أنّد مقدم و الطويمة , "وفي الشعر الذي ان حمو الفريقان عمى شعرائيما في الجاىمية

شعرائو شعرًا ونسبو إلى  قمن الفريقين اخ ل بيا كممة واحدة   صل بأنّد فريقاً  لم يوجد
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نما األحاديث كمّديا ف الذين كانوا في أول العيد اإلسالمي ي الشعراء في الجاىمية, وا 
.  ( )"وفي العيد الذي يمي ذلك, ي قارضون الشعر

القيس ليس من  امرئومما أخذ عمى طو حسين الشعر الذي يضاف إلى 
نما, ءالقيس في شي ئأمر في  قدقول النال, عميو اخ الفاً  قىو محمول عميو ومخ ل وا 
إلى أنّد ىذا الشعر الذي ينسب  ,ك ابو ذىب المؤلف في بعض الصحف من": ذلك
ومق ضى  مسكو  .ال يمكن من الوجية المغوية والفنية أن يكون لو, القيس امرئإلى 

من لغة عدنان منزلة المغات  ةوانّد لغة قحطان نازل, نشأةً و اً مولد يّد نمالقيس ي أبأنّد امر
 افإنّد  ,منحوالً القيس  ئأن يكون جميع ىذا الشعر الذي يضاف إلى امر, غير العربية

ولكن المؤلف  ,لم نجد شيئًا منو عمى غير المغة ال ي ينظم فييا شعراء نجد والحجاز
يقول في ىذه الصفحة إن البحث ين يي بو إلى أنّد أكثر ىذا الشعر ليس من أمرى 

القيس شعرًا ىو منو  ئومعنى ىذا أنّد في الشعر المضاف إلى امر .ءالقيس في شي
 . ( )"ؤلف سيجد كثيرًا من المشقّدة والعناء ليحلّد ىذه المشكمةوأظن أنّد الم, ءفي شي
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صحّدت وثبت أنّد العرب كانوا م قاطعين  فإذا, العزلة العربية ةوأمّدا بشأن نظري
ما يمكن من  وحيد ا صال مادية ومعنوية وأنو لم يكن بينيم من أسباب , م نازعين
من  أرادها رآىا   عارض مع ما طو حسين حينم فردّدت ىذه النظرية فيما أنكره. الميجة

 الف لغة وكذلك ردّد عميو نظري و في اخ. ( )أنّد لمجاىمين ا صااًل بالعالم الخارجي
فيما قالو  ,مر ىو اآلخر ي عارض مع نظرية العزلةأه نّد الجنوب عن لغة الشمال أل
قبل أن يوحدّدىا  ,وليجا يا ومذىبيا في الكالمعدنانية عن  باين لغات القبائل ال

. ( )لقرآنا
أنو يورد النصوص عمى وجو يخ مف  ؛طو حسين لمطريقة العمميةمجافاة ومن 

واالس دالل بيا عمى ما ال  دلّد عميو في أصميا لو , عّدما كانت عميو في حقيق يا
فأمّدا خمف, فكالم الناس في كذبو كثير, وابن : "يقولمن ذلك أنو . وردَقت كاممةً أُأ 

أْن ي خذ من كالم ابن سّدالم  محاوالً ... ناس ببيت شعرسالمُأ ينبئنا بأنّدو كان أفرس ال
و قول ابن سّدالم, حجًة عمى كذِب خمف  -رس الناس بيت شعرفأ -ويريد أن يوجّد

ولكن . كان قديرًا عمى نحل الشعر ووضعو , وجييًا يوحي بأنوّد ل مكنو وقدر و وميار و
.  ( )"ابن سالم لم يُأرد ذلك بل نقيضو

ين من النقود أنوّد كان يُأغير عمى ك ب عربية وغير ه إلى طو حسا يوجّد وممّد 
ويسعى الناقد الخضر حسين الى الكشف عما أخذه  .قواالً أعربية فيم قط منيا آراء و

. ( )روانوّد  أثر بيا كلّد ال أثُأ  "مرجميوث"من نظرية الشك ال ي جاء بيا 

                                                             
 .00 -99: نقض ك اب في الشعر الجاىمي: ينظر ( )

 .   : نقض ك اب في الشعر الجاىمي: ينظر ( )
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 مدعاة ىاأنّد ال ي رآىا طو حسين  األسباب مك  إلىيرة ثوقد وجيت نقود ك
ردّدىا  ال ي  مك ,في الشعر الجاىمي وسمّدم بيا حقائق لنفي وجود شعر جاىمي لمشكّد 
أو , أو ما ردّده إلى القصص وما وضعو القصّداص, ر دينيةخَق سياسية وأُأ  أسبابإلى 
لوه عمى الشعر نحأو ما كان من عمل الرواة وما وضعوه و ,ع لغايات شعوبيةضِ ما وُأ 

 .الجاىمي
طو حسين لم يورد شيئًا من الشعر الجاىمي الذي  عمى أنّد  دوقد أجمع النقا

عمى الرغم من أنو أطال  -وقد عقد فصاًل من ك ابو فييا -دعت السياسة إلى نحمو
ه لم ين و بيا إلى النياية ال ي لكنّد , ة خيلحديثو عن المقدمات الظنيّدة والفروض المُأ 

ه السيد محمد دينية فردّد  أسبابووكذلك ما كانت  ,( )عقد من أجميا عنوان فصمو
لمبعثة  ةروى من الشعر واألخبار المميّددينكر المؤلف كلّد ما يُأ "الخضر حسين إذ 

إذ ليس من المح مل عنده أْن يقال فييا شعر أو يرد عنيا خبر أْن يدّدعييا ... النبوية
فمن الجائز عندىم أن , أما الذين يع قدون بأنّد نبوّدة أفضل الخمق حقّد . صاحبيا

وشأنيم أن يفحصوا ما يرد في ىذا الصدد ويضعوه , بر ي ّدصل بيايسبقيا شعر أو خ
ة وكذلك فعل عمماء اإلسالم فحكموا عمى , بمنزل و من الوضع أو الضعف أو الصحّد

س بن كاألخبار واألشعار المعزوة إلى ق ,ا كان من ىذا القبيل بالوضعجانب ممّد 
. ( )"ساعدة

فيذكر طو  وأحبارىاووجودىا  أما بالنسبة لما ورد من شعر أو نثٍر عن الجنّد 
حسين أنيا إنماّد وضعت بعد اإلسالم وضعًا ل برير سورة الجنّد في القرآن الكريم 

وما نسب إلى العرب اصطنع اصطناعًا مجاراًة لمعقيدة , المنزّدل عمى أفصح العرب
, . السورةال ي اق ض يا ىذه   اونظمووالحقيقة أنّد عرب الجاىمية كانوا يع قدون بالجنّد

                                                             
 .85 : ك اب في الشعر الجاىمي نقض: وينظر.   : مصادر الشعر الجاىمي: ينظر ( )
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 -سامية أو آرية -من األمم ةولم  كن أم ,رًا عن عالقة الجنّد بالشعر والشعراءشع
. ( )رة والشريرةأو األرواح الخيّد   خمو من االع قاد بالجنّد 

فيرى الشيخ الخضري أنّد , أما فيما يخصّد أمر الشعر المميد لمبعثية النبوية
ارى لبعثة نبيٍّ عربيّد ان ظار بعض عمماء العرب وكيّدانيم وأحبار الييود ورىبان النص

وأن طو حسين نفسو يرى أن العصر الجاىمي القريب  ,من المسائل ال ي ذكرىا القرآن
ولكن بشرط عدم وصحيحًا, ويمكن  صوّدره  صورًا واضحًا , لم يضع اإلسالممن 

وعمى ال اريخ واألساطير من ناحية , االع ماد عمى الشعر بل عمى القرآن من ناحية
 فردّد  .لسيرة النبوية البن ىشام وغيره ضروب كثيرة من ىذا النوعوجاء في ا ,أخرى

وذلك الن سيرة ابن ىشام لم يرد فييا  ,ذلك الشيخ الخضري بعدم صحة القول فيو
والشعر الذي ورد كان في , بيت واحد من الشعر الذي يوحي بال مييد لمبعثة النبوية

. ( )ن في طمب األديانغير ذلك في أمر األربعة الم فرقين عن عبادة األوثا
 هأمر  فسير القرآن وما ذكره طو حسين أنّد  لىالخضري ع األس اذب ثم يعقّد 

وزاد , من منحول الشعر ما أورده المفسّدرون زاعمًا أنيّدم أوردوه إلثبات عربية القرآن
من ء من كممات القرآن بشي ةفي غموه بأنيم حرصوا عمى أن يس شيدوا عمى كلّد كمم

ويرى الخضري أن األمر ليس كذلك إذ ما موجود  .عربية الكممة تإلثباشعر العرب 
ففييما اس شيادات كثيرة من , والزمخشري من ك ب  فسير ميمة جدًا مثل الطبري

ولكن أن يكون ىناك , العناية بذلك األمر شعر العرب وقد عني مؤلفاىما كلّد 
وأن عدد  ,الواقعمن القرآن فذلك ادّدعاء ال يؤيدّده  ةكمم اس شياد بشعر عمى كلّد 

عدد كممات ال يمثّدل الشواىد في الكشاف كان سبعمائة وسبعًا وعشرين شاىدًا وىذا 
ىا كانت جاىمية في ظن طو حسين أن  مك الشواىد كلّد  أوالخط .الحال يعةالقرآن بطب

                                                             
 .   : مصادر الشعر الجاىمي: ينظر ( )

 .5  -   : مصادر الشعر الجاىمي: ينظر ( )
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واألمر الواضح والصحيح أن أكثر  مك الشواىد كانت , ثبات عربية القرآنبيا إلء جي
ولم  كن اس شيادًا عمى , ن أو مجيولينييوقميل منيا لشعراء جاىل ,نلشعراء إسالميي

نمّدا لبيان مفيوم الكممات ال ي يراىا الناس غريبًة أحياناً , عربية القرآن وا 
( ) .

                                                             
. 5  : ينظر مصادر الشعر الجاىمي ( )
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ة توطئ
" مرجميكث"قد تعرضت نظرية الشؾ في صحة الشعر الجاىمي التي جاء بيا ؿ

أك أقرانو أك تالمذتو، " مرجميكث"لمنقد كالرٌد حتى مف المستشرقيف الذيف كانكا شيكخ 
كمف اإلنصاؼ : "مف ذلؾ ما أشار إليو األستاذ محمكد محمد شاكر في مقاؿو لو

يكخ مرجميكث كأقرانو كتالمذتو، قد رفضكا ىذه إف كثيران مف ش: لممستشرقيف أقكؿ لؾ
فقد " آريرل"المستشرؽ  -فيما أعمـ -عمييا كنقضيا، ككاف مف آخرىـ القضية كردٌ 

ثـ قاؿ في " المعمقات السبع"كنقضيا عميو، كذلؾ في كتابو " مرجميكث"ص أدلة للٌ 
قيا التي سا -كأخشى إف أقكؿ الغش في بعض األدٌلة -إف السفسطة: "آخر كالمو

مف أعظـ أئمة العمـ في  -كال ريب -ال تميؽ البتة برجؿ كاف" مرجميكث"األستاذ 
. (ُ)عصره

 
كمف المستشرقيف مف كاف منصفان معتدالن فيما كانت لو مف آراء ككقفات إزاء 

.  الشعر العربي القديـ في صحة كثكقو، أك مف جانب الشؾ فيو، أك نفيو
عف صحة  (ِ)"بروينمش"األلماني كذلؾ ما قرأناه في دراسات المستشرؽ 

الشعر الجاىمي كنكاد نراه ينفي نظرية الشؾ في صحة الشعر الجاىمي التي جاء بيا 
. ذلؾ المستشرؽ المتعصب كؿ التعصب لممسيحية كالغرب عمى السكاء" مرجميكث"

بكجكد  عترؼيرل أٌنو ليس مف الصعكبة بمكاف أف ف -أم بركينمش -إذ نجده
كذلؾ . األجياؿ عبر قركف طكيمة مف الزماف كمكغمة في القدـ شعر جاىمي تناقمتو

إلى طبيعة الثراء المغكم، الذم تتمتع بو المغة العربية مف كثرة  -كما يرل -يعكد
                                                             

 .ُِٖٗ/ْ/َّصحيفة األىراـ مف : المستشرقكف كالثقافة العربية (ُ)
 .في آرائو جميعان  ُِْ -ُُّ: دراسات المستشرقيف: ينظر (ِ)
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. ط في تركيب الشعرالترادفات كشبييا، أك فيما يعكد إلى ذلؾ البناء الكزني المتراب
عيكب لحقت بالخط العربي كطريقة يعكد ؿالسبب في ازدياد األمر سكءان كاف  فٌ إال أ

كتابتو، فضالن عف ظيكر صناعة الكرؽ ككتابة المؤلفيف كالتدكيف مع القرف الثالث 
اليجرم ككجكد النساخيف، فظٌمت الركاية المثؿ األعمى الذم ييعتٌد بو لتحصيؿ العمـك 

. اإلسالمية
 بؿ نقرأ في آرائو ردكدان عمى ما جاء في نظرية الشؾ في صحة الشعر

ا حكؿ ثارهأككأنو ال يٌتفؽ معو في المسألة التي " مرجميكث"الجاىمي التي تزعميا 
أنو مف غير " مرجميكث"يرل حيث كعالقتيا بكتابة الشعر، النقكش العربية الجنكبية 

. المعقكؿ أف يككف لمبدك غير المتحضريف ما ليس لغيرىـ مف المتحضريف
ب بيف الشمالية كالجنكبية، فإف فإذا كانت لغة الشعر تختمؼ عف ليجات العر

ذا كاف عرب الجنكب . ذلؾ ال يعني أنيا لـ تشارؾ في الثقافة المشتركة لشعر البدك كا 
جبارىـ عمى تعمـ  يتكممكف أكثر مف لغتيف، فإف األمر ليس بسبب مجيء اإلسالـ كا 

مف  كتابة شعرىـ بمغة القرآف، فمغة عرب الجنكب لغة الشماؿ أك لغة القرآف، كمف ثَّـم 
المغات السامية كىي لغة قائمة بذاتيا ككاف بكسعيا أف تجتمع بمغة عالية، كبذا يمكف 

. تفنيد الرأم القائؿ بكتابة الشعر الجاىمي بميجة القرآف
ف الركاية كركاة الشعر الذيف حاكؿ مرجميكث الطعف فييـ كفي أما مكقفو ـ

قامة ذلؾ حجة عمى عدـ ركاياتيـ، أك ما تعرض لو الفراىيدم مف الطعف، مف أجؿ إ
أم  -كاف ىؤالء بيذا الشأف، فإفٍ " مرجميكث"صحة الشعر الجاىمي، فيفند رأم 

، الغالبية منيـ تستحؽ الثقة فٌ أنالكا سمعة سيئة ألسباب كثيرة، إال  -الركاة
ىـ رككا ذلؾ الشعر كحفظكه مف الضياع كلما يتمتعكف بو مف مكانة عممية راسخة ؼ

. بيف جميكرىـ
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يما يتعمؽ بعدـ إفصاح الشعر الجاىمي عف ديانات العرب، فربما يعكد كأما ؼ
األمر إلى استبعاد المسمميف تمؾ اإلشارات الكثنية، كلكف ينبغي عدـ المبالغة في ما 

يرات في الشعر، ذلؾ ألف العرب الكثنييف كانكا قميمي التديف لتظير مأحدثتو تمؾ التغ
 يمكف أف يكضعكا في مستكل شعكب النقكش في أشعارىـ مالمح دينية كمعتقدية، كال

العربية الجنكبية، فضالن عف عدـ تطابؽ شعر البدك مع طبيعة الحياة الكاقعية لحياة 
. -أم الجاىمية األكلى -العرب القدماء

كأما فيما يتعمؽ بكركد تعابير قرآنية حرفية في أشعار العرب قبؿ اإلسالـ 
فييا تمؾ التعابير، فإنو مف الصعكبة اإلتياف م المكاضع التي ترد كالدعكة إلى تقٌص 

بذلؾ، إذ ليس ما يرد مف إشارات في القرآف إلى كقائع جاىمية يعني بالضركرة اعتماد 
نيا إسالمية، فمربما تككف جزءان مف أساطير األكليف أتمؾ األشعار عمى القرآف أك 

 عميو كآلو صمى اهلل -الشائعة في الجاىمية التي أخذ بيا كفار مكة عمى النبي
. إدراجيا في كحيو -كصحبو كسمـ

بشأف مكقؼ القرآف في عدـ مياجمة " مرجميكث"رأم " بركينمش"كيرفض 
فاألمر يعكد إلى أف  .نماذج معركفة مف الشعر جرل النظـ فيما بعد عمى منكاليا

الزمف الذم نشأت فيو نماذج ىؤالء الشعراء، مف حيث التقديـ لقصائدىـ بالغزؿ 
كذكر رحالتيـ، ال يمكف أف يككف أحدىا مكضكعان ليجـك محدد، كالصكرة ب مكالنس

المجردة تجمت في كثير مف الصكر الجزئية، كاف تصكير نماذج لمقصيدة لـ يكف أمران 
. غريبان عف الشعراء

أما فيما يخص نحؿ األشعار كالكضع عمى الشعراء كنسبتيا إلييـ فإف 
فضؿ عمماء المغة كالنحك فمماذا إذف مكم األشعار لك كانت منحكلة عمى العصر األ

الذيف ازدىركا في العصر ذاتو، أخذ شكاىدىـ مف الشعر الجاىمي عمى أخذىا مف 
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الشعر األمكم، ألنو لف تككف لغة الشعر الجاىمي أقرب إلى القرآف مف لغة الشعر 
. (ُ)األمكم

 
ؽ كمف المستشرقيف مف سار عمى التشكيؾ في كجكد شعر جاىمي؛ المستشر

الذم يرل أف شكؿ القصيدة في عصر امرئ القيس لـ يكف قديمان جدان كاف  "نولدكو"
أنيا لـ تعد حٌية، أك أنيا نشأت قبؿ ذلؾ بزمف اؿ المنقكلة تثير الشؾ كاالتياـ كاألشؾ

. إلى خمسمائة ميالدية قطكيؿ، كانو ال يكجد بيت شعرم كثيؽ النص يرجع في زمف
االتجاه  مثالن في شعر ذم الٌرمة، كاف ذا الٌرمة يمثؿكيجعؿ آخر عيد لذلؾ الشعر مت

نقطة التحكؿ بدأت مع بداية الدكلة العباسية في القرف  فٌ الشعرم القديـ، بؿ يرل أ
. الثالث اليجرم

في شعر العرب القديـ كرأل صعكبة إدراؾ أدؽ التفاصيؿ " نكلدكو"كقد نظر 
كسعتيا ككثرتيا، فضالن عف  في االستعماؿ المغكم القديـ، كذلؾ بسبب التراكيب

ترتيب األبيات كالمحافظة عمى ذلؾ الترتيب كتكرار األلفاظ كاألفكار فيما بيف الشعراء 
كنصكصيـ الشعرية، لذا فاألمر يحتاج إلى زمف طكيؿ لفيـ ذلؾ الشعر، بؿ إف ذلؾ 

. لف يتـ كلف يفيـ إال لك جاء كامالن 
ذم كرثناه، كبذلؾ الكـٌ اليائؿ فيك بيذا الرأم ال يحتمؿ كجكد ذلؾ الشعر اؿ

ككيؼ تأٌتى لمعرب حفظ ذلؾ الشعر ككيؼ حافظكا عمى كحدة ترتيب أبياتو أك كحدة 
األفكار أك كحدة مكضكع القصيدة، ككيؼ تـ التمييز بيف نصكص الشعراء ككيؼ 

لذا نجده يرل . اكتمؿ األمر لكٌؿ شاعر كعبر قركف الزمف المتطاكلة في الًقدـ
يد الزمف كيد التغيير،  أدب أٌمة تتكارثو األجياؿ مف دكف أف تدخؿ عميو استحالة بقاء
أك شفاىان، كذلؾ يستحيؿ ميما كانت قكة الذاكرة التي يتمتع بيا  ق ركايةن كارثي السيما ت

                                                             
 .ُُْ: دراسات المستشرقيف: ينظر (ُ)



 / الردود واملراجعات على نظروة التشكيك يف الشعر اجلاهلي/ للثالثاملبحث / الثالث الفصل

 

ٕٜٙ 

ًفظ ركايةن  العرب كمف ثَّـم  إلى زماف كتابتو في القرف الثالث  الشعراء كركاتيـ، فكيؼ حي
نيـ  اليجرم في العصر العباسي، كالعمماء قبؿ ىذا كانكا يرجكف عطاء الباذليف كا 

كقد نيحمت " نكلدكو"سـ باالستيتار كعدـ المسؤكلية عمى حد تعبير سمككا مسمكان يتٌ 
قصائد كاممة عمى أيدم الكٌعاظ كأىؿ المحاضرات مف اجؿ الحظكة كالقبكؿ لدل 

. الناس ممف يستمعكف إلى كعظيـ كنصحيـ
 
سبيالن أخرل لطرح آرائو في صحة كجكد الشعر  مف المستشرقيف مف يتخذك

في مقدمتو لديكاف  "جولد تسيير"الجاىمي بصكرة خفية، كالذم سمكو المستشرؽ 
الحطيئة، في محاكلة ليقكؿ لنا إف عصران قديمان عاش فيو الحطيئة ال كجكد لو كيتخذ 

 -أك قدمو ككأنو يمثؿ الشعر الجاىمي ككجكده -منو مثالن مقنعان يضع تحتو الحطيئة
كييمبس الحطيئة إياه، كليقكؿ أك يثبت أف ليست ىناؾ أدنى مسحة جاىمية يتسـ بيا 
شعر الحطيئة مقيمان حجتو األكلى في ذلؾ عمى حادثة الممؾ النعماف بف المنذر مع 

ككاف حارثة بف آكس يكمذاؾ " أكـر العرب"كفكد قبائؿ العرب إليو ليمبس حمتو الثمينة 
حاكؿ بعضيـ حسدان منيـ أف يغككا الحطيئة في ىجاء حارثة بف في. مف أكـر العرب

كذلؾ زمف بعيدان جدان عف زمف حياة الحطيئة . آكس لكنو يأبى لعالقة تربطو معو
كانت مكجية ..." كيؼ اليجاء كما تنفؾ صالحة" -ّٓرقـ  -فضالن عف أٌف القصيدة

مف  بحارثة بف آكسإلى زيد الخيؿ كليس في ديكاف الحطيئة ما يشير إلى عالقتو 
. قريب أك بعيد
كؿ ما مف شأنو أف يككف الحطيئة مف شعراء العصر " جكلد تسيير"كيبعد 

الجاىمي، فيناؾ الكثير مف قصائد ديكانو ال يرد فييا أم تحديد لزمانيا كىؿ نظمت 
نو كاف يحرض  قبؿ اإلسالـ أك بعده، السيما الحطيئة لـ يتشبع بركح اإلسالـ كا 

كأما . كأنو دخؿ اإلسالـ مضطٌران  -رضي اهلل عنو -الخميفة أبي بكرالمرتديف زمف 
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قصائده التي تشيع فييا ركح الكثنية فميست دليالن كافيان عمى نظميا في الجاىمية، 
كىناؾ قصائد ترد فييا . ضرميفالملفضالن عف إف ميجٌكيو كاف معظميـ مف 

.  ْٕ، ُْ، ُّ، ُُ: قصائده -ية فيياتصكرات إسالمية ككركد ألفاظ إسالـ
صمى اهلل  -أما عف إسالمو فإنو لـ يكف ضمف الكفكد التي كفدت عمى النبي

إلعالف إسالميا بيف يديو، كال يككف ضمف تمؾ الكفكد إال  -عميو كآلو كصحبو كسمـ
. أعياف القبيمة، كلـ يكف الحطيئة منيـ بذم شأف

ف مف ركح أف اليجاء الذم شيير بو الحطيئة لـ يؾ" جكلد تسيير"كيرل 
اإلسالـ كعصره األكؿ، ألف الشاعر كاف يمقى المطاردة كالرفض مف دكلة اإلسالـ 
. ألسباب دينية، كاألفراد الذيف تناليـ ألسنة الشعراء يتمتعكف بحماية الخمفاء كعٌماليـ
أما في العصر األمكم ما عاد اليجاء جرمان يكآخذ عميو الشعراء، لذا اطمقكا العناف 

. ليجاء كبال حرج عمى عادة شعراء الجاىميةأللسنتيـ في ا
أم إف ىجاء الحطيئة تفتؽ مع العصر األمكم نياية القرف اليجرم األكؿ أك 

يريد استبعاد " جكلد تسيير"ككأف . بعد منتصؼ ذلؾ القرف مع قياـ الدكلة األمكية
عصر امتداد العمر بالحطيئة منذ زمف النعماف بف المنذر إلى قياـ الدكلة األمكية ك

األحزاب كالمناظرات السياسية كاليجاء عمى أشده كالنزاعات محتدمة كما مف سبيؿ 
تمنع قكؿ ذلؾ الشعر الذم شير بو الحطيئة، متخذان مف ذلؾ كمو رأيان مقنعان ليمبسو 

الحطيئة لينطمؽ إلى نفي الشعر أك الشؾ فيو، لتثبيت أك ترسيل رأيو بعدـ كجكد شعر 
زىاره كانت مع العصر األمكمعربي قديـ كاف نيضة الشع .  ر كا 

مف بيف الشعراء  ال يمكف لو أف يشذٌ " جكلد تسيير"الحطيئة في نظر ك
، بؿ حتى ناقتو يعرضيا في -السيما سعيو الحثيث لمتكسب في شعره -احيفالمدٌ 

قصيدتو رقـ  -معرض زيارة لذلؾ الكريـ كترجك نكالو ىي أيضان مع صاحبيا الحطيئة
ّٕ- .
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  ُ ييتت  مل  للاد اماَ  تزور  ارر ً 
 

 ُيلادِ   لالمادِ   أامنَ  يوان ييت 
 

 
كلكثرما تٌكسب الحطيئة في شعره كشكا حاجتو كعيالو الشديدة إلى الماؿ 

. إلدامة أكدىا كعيشيا

" ياروسالف"مناقشة آراء 
ٌني ؼبف قتيبة في طرحو لمبناء اؿلرأم ا" صبا نجد"إذ يتعرض في كتابو 

كيحقؽ : "ية الكالسيكية فيراه أنو حصره في الشعر الجاىميالمشركع لمقصيدة العرب
إلى الزمف الماضي يعكد بف قتيبة في ىذا التأثير التعميمي أساسان عبر استخداـ فعؿ ا

 عمى ممارسة أدبية ةمؤسس يتواستخدامان فنٌيان مقصكدان كما لك كاف يقترح أٌف شعر
  .(ُ)"ية في شعر الجاىميةلماضو لو مشركعيتو، كتمثؿ دائمان في الحالة العرب

بف قتيبة في مرجعية كالمو عف البناء النمكذجي ا فٌ بؿ يحاكؿ القكؿ إ
لمقصيدة كاف في كاقع األمر يصؼ شكالن نمكذجيان بالغيان ىك شكؿ القصيدة البالطية 

بف قتيبة بقدر ما أراد تأدية ق لـ تكف مف كظيفة فنٌية قد أٌداىا افٌ كا   األمكية كالعباسية،
ق قد أستخدـ لغة مراكغة كتعميمية كبصيغة فٌ كا   -في زمانو -ة الرسالة كالخطبةكظيؼ

الماضي ليكىـ القارئ بأٌنو يتحٌدث عف شكؿ فٌني لو مشركعيتو قصد إليو ىك شكؿ 
بف قتيبة مف اكزيادة فإٌنو يؤكد عمى أف النمط الذم قصد إليو  .القصيدة الجاىمية

ق ىك النمط الخطابي، بؿ كاف نية ية كنمطنصو النقدم كانت ساحتو الساحة البالط
بف قتيبة األكثر بعدان ىي اإلمساؾ بالمحظة المراكغة الكالسيكية الشكمية لمقصيدة ا

بف قتيبة ينطبؽ كؿ االنطباؽ عمى القصيدة العربية حقان، ثـ االعربية كأف نمكذج 
ة قبؿ كؿ بف قتيباأصبحت محكران القصيدة العباسية كما يمكف استنتاجو مف تعريؼ 

                                                             
 .ِٔ: صبا نجد (ُ)
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شيء، ىك التحقؽ مف أف ىذا الناقد العباسي يتحدث عف بنية تقـك بكظيفتيا 
. (ُ)بالغيان 

أف النمكذج الشعرم الكحيد ذا "اركسالؼ ما يريد أف يقكلو ببساطة ىك مك
ىك النمكذج الجاىمي، أما نمكذج قصيدة البالط  -حسب تعبيره -الممارسة األدبية

فالخطبة أك الرسالة تكتب لمتأثير  -المغكم ال الفٌني بالمعنى -األمكم فنمكذج بالغي
بف قتيبة كصؼ النمكذج البالطي ذلؾ، أستخدـ لغة تعميمية افعندما أراد . في الناس

مراكغة إليياـ العمـك بأٌنو يتحدث عف النمكذج الذم لو شرعيتو كىك النمكذج 
قراءة استبطانية لنية  نتيجة فيكالجاىمي، أٌما أصؿ المنيج أك لٌبو الذم أقاـ ىذه اؿ

مثؿ ياركسالؼ يبني ىؿ يمكف ألحدنا أف يصدؽ أف عالمان استشراقيان كبيران . بف قتيبةا
عمى حقيقة عممية  نٌية ظنٌية النتائج في ىذا الحجـ الكبير كالخًطر اعتمادان عمى 

. (ِ)"منيجية كاضحة لذم كؿ بصر كبصيرة
كانت بدافع منيجي فة البعيدة ؾ اإلصرار عمى المخاؿكيستفسر الرباعي ىؿ ذؿ

كاثؽ ينشد الحقيقة العممية حٌقان؟ كىؿ ذلؾ اإلصرار المتكرر في كتاباتو حكؿ مكقفو 
. (ّ)كاف فيو محقان السمبي مف كؿ الشعر اإلسالمي الذم تال الشعر الجاىمي 

الخاص  االعتراؼاركسالؼ مف مده راأما إذا حاكؿ أحد نفي الشؾ عما أ
لثقافة العربية كما اىمي، فإنو سيثيره حتمان ربط ىذا الشعر بغير ابمشركعية الشعر الج

ة أما الثقافة العربية الجاىمية فيمكف النظر إلييا جغرافيان بصفتيا ثقاؼ": يكضحو قكلو
ىا كلدت في ظالؿ الثقافتيف المتيف كرثنا العصر فٌ ىامشية في حٌد ذاتيا، كلكف بما أ

                                                             
 .ّٔ: دصبا نج (ُ)
 .ِْ: جيكد استشراقية (ِ)
 .ّْ: جيكد استشراقية (ّ)
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تككف جزءان مف عممية الحمؿ التاريخي التي أنتجت  فال مفر ليا أف... الييميني القديـ
. (ُ)"أخيران ما ندعكه إنساف العصر الكسيط كالعقؿ الكسيط

اركسالؼ إلى الثقافة العربية الجاىمية نظرة جغرافية بصفتيا ثقافة فينظر م
م القديـ أم سيفؿىامشية نشأت أك كلدت في ظالؿ الثقافتيف المتيف كرثتا العصر اليي

أنو  -قكؿ الرباعي عمى حدٌ  -كقد ييبرر ىذا المكقؼ. الساسانية الفارسيةك نيةالبيزنطي
قد يككف مكجيان إلى األكربييف كالغرب مثمما ىك مكجو إلى العرب كالمسمميف مف 

كىكذا فإف : "إذ يقكؿ" صبا نجد"كىك يذكر ذلؾ بصراحة في كتابو . الدارسيف كالنٌقاد
ب العربي فحسب، بؿ يخاطب بالقدر نفسو يخاطب المختصيف في األد صبا نجد ال

. (ِ)"اء في حقكؿ األدب األكربي كاألدب المقارف كالنظرية النقدية األدبيةالقرٌ 
 رخى اركسالؼ تخمط بيف المعرفة العممية كغايات تشكييية أي كيبدك أف مدرسة م

فيد منيا جيات ذات أىداؼ سياسية استعمارية بكعي مف أصحابيا أك بغير قد ت
 .(ّ)كعي

: وصحة الشعر اجلاهلي" الفرت"
كقد " العقد الثميف في دكاكيف الشعراء الستة الجاىمييف"إذ كاف قد نشر كتاب 

أثارت ىذه القصائد في نفسو مباعث حكؿ مدل صحة الشعر الجاىمي، فيرل أنو 
ليس مف السيؿ قكؿه فصؿ في مكضكع صحة الشعر الجاىمي، ماداـ األمر يحتاج 

في الشعر العربي، مف " الفرت"كقد نظر . بذلؾ الشعر كبقائميوإلى كثائؽ لمتعريؼ 
مثؿ حماسة أبي تماـ كأغاني األصفياني كغيرىا، فكجد اختالفات في نسبة القصائد، 

كرد ركاية شفاىان قد السيما الشعر الجاىمي  -ككاف ذلؾ أدعى لمشؾ في تمؾ الصحة

                                                             
 .َٓ: صبا نجد (ُ)
 .َٓ: صبا نجد (ِ)
 .ْٓ: جيكد استشراقية (ّ)
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لشعر العربي القديـ كبيف بدايات فضالن عف البعد الزماني بيف ذلؾ ا -ال مكتكبان كتابة
. جمعو في القرنيف الثاني كالثالث اليجرييف

صائد بحجـ معيف عمى ؽشكو عمى ما الحظو مف كجكد " الفرت"كقد بنى 
لساف ركاية، ككجكدىا بحجـ آخر أكبر في مكضع آخر، أك أٌف المطمع مكجكد في 

ترتيب األبيات أك  ر فيممكضع آخر، أك تغي أكقصيدة ما كغير مكجكد في ركاية 
. في خاتمة القصيدة

 فٌ أاألجنبية كتعمؿ عمى تزييفو، ك اليد كنراه يفٌند كجكد شعر لـ تدخمو آثار
ىد شعرية مف العصر الجاىمي، عمى اعتماد مفسرم المغة كعمماء النحك عمى شكا

لعصر كلـ تخٌؿ بيا الكممات كاألفكار التي أتى بيا ا ،ىا لـ تكف لتزيفيا آثار أجنبيةفٌ أ
. (ُ)الجديد عصر ظيكر اإلسالـ، إاٌل أٌف ىذه النظرة لـ تكف صحيحة كٌؿ الصحة

كيرٌد احتكاـ العرب إلى القرشييف في جماؿ الشعر كاف القصائد التي كانت 
تحكـ ليا قريش تمقى القبكؿ كاالنتشار، فذلؾ األمر ال يعني أف قريشان كانت ليا 

كبير لقريش ظير في العصر األمكم ىك  السيادة في ميداف الشعر، ألف أكؿ شاعر
. عمر بف أبي ربيعة

عمى ركاة الشعر بالكضع كالنحؿ عمى شعراء مشيكريف كيرل " الفرت"كيأخذ 
في خمؼ األحمر أشٌد خطران في إساءة التصرؼ في الشعر، ألنو كاف عالمان ككاف 

ىك الذم يستطيع نظـ قصائد كاممة بركح الجاىمية كلغتيا، كيزعـ أف خمؼ األحمر 
نظـ قصيدة الشنفرل كنسبيا إلى الشنفرل، كفعؿ الفعؿ نفسو مع تأبط شٌران كامرؤ 

. القيس كالنابغة الذبياني كغيرىـ

                                                             
 .ِْ: المستشرقكف كالشعر الجاىمي: ينظر (ُ)
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زعمو ىذا خاؿو مف الدليؿ، إذ لـ يستطع  فٌ عميو، إ كلكف يمكف القكؿ لمردٌ 
إثبات كيؼ نظـ خمؼ تمؾ القصائد كاألشعار كبنفىسو جاىمي، كلكٌؿ قصيدة بيئتيا 

. كشخصية قائميا
القصائد الجاىمية بكجو عاـ مشككؾ في صحتيا، كأسباب ذلؾ " الفرت"كيعد 

قمت بيا إلى العصر المتأخر، كاألغراض التي ارتبطت تعكد إلى الكيفية التي في 
كيريد القكؿ بأٌف الشٌؾ يحـك حكؿ مؤلفييا . كقبكليا، كفي أحكاؿ تركيبيامكجبيا ب

. ض أبياتيا المفردةكحجميا كترتيبيا الداخمي كبع
ٌف اضطراب قصيدة  كىذه حجج كٌميا افتراضات ال تقـك عمى أساس متيف، كا 

أك اختالؼ في ترتيب أبياتيا، إنما يعكد لضياع بعضيا أك نسياف ترتيبيا، كىذا 
نكار صحتيا أك نسبتيا . األمر ال يككف مدعاة إلنكارىا كا 

منيا : يمة إلى ثالث مجمكعاتـ القصائد القدييالحظ أٌنو يقٌس " الفرت"كفي رأم 
ما ىك صحيح، كاآلخر غير صحيح، كأٌما الثالث فمشككؾ فيو، كفي بعض النقاط ال 

. (ُ)يمكف تجاكز الركاية المنقكلة كالتي كصمت إلينا
في مكقؼ عمماء المغة في القرف الثاني اليجرم مف صحة ما " الفرت"كيشكؾ 

عمـو دقيؽ بذلؾ الشعر كأسمكبو عمى  ٌنيـ كانكاأكرد إلييـ مف الشعر القديـ كىؿ 
اعيف كترتيب مقاطع القصائد التي جاءت عف طريؽ الركاية الشفكية كعمى ألسف جـٌ 

األمر كاف مٌنصبان عمى الكزف كالقافية التي تنتظـ  فٌ أ، أـ ؿعرفكا بالكضع كالنح
. (ِ)القصيدة بيما

                                                             
. ٖٔ، ٖٓ، ٖٕ، ْٕ، ُٕ: دراسات المستشرقيف: ينظر (ُ)
 .ٖٔ: دراسات المستشرقيف: ينظر (ِ)
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 *"جينس ليال سارلش"آراء املستشرق 
دلتو أك" مرجميكت"دان آراء فؼلشعر الجاىمي ـي بدأ حديثو عف صحة اإذ م

اد الراكية فيما يركم مف ؿ مف تجريح حـٌ ضكرد ما ينسب إلى المؼمبأف  -اتوضتراؼكا
الشعر يشبو بو مذىب رجؿ كيدخمو في شعره، كيحمؿ ذلؾ يقكؿ يزاؿ فال شعر العرب

عالـ  الصحيح منيا أاٌل عند فتختمط أشعار القدماء كال تميز ،في األفاؽعنو 
زاده  فاف ذلؾ ينتيي إلى أف ما"الخبر لك كاف صحيحان  فٌ أ" لياؿ"فيرل . (ُ)...ناقد
حساسو األصيؿاد كاف يشبو لغة الشاعر الحقيقي حـٌ   شبيان يستحيؿ معو ،كعاطفتو كا 

انيا فإذا كاف ذلؾ كذلؾ فكيؼ أمكف أف يعرؼ . الشاعر األصيؿ بينو كبيف شعر
صكرتيا األكلى مف غير ثمَّمةى مف يعرؼ القصيدة في إذا لـ يكف ، منحكلةكمكضكعو 

مكضكعة؟ كمف يككف ذلؾ العالـ سكل المفضؿ ما أضيؼ عمييا مف زيادات 
 (ّ)اد في مجمس الميدم العباسيخبران آخر عف المفضؿ كحـٌ " لياؿ"كيكرد  ،(ِ)نفسو؟

بيتيف قبؿ اد ليا ة حـٌ دبزيا" دع ذا كعدِّد القكؿ في ىرـو "في صحة ركاية قصيدة لزىير 
إف ذلؾ يعني أف يككف حٌماد قد عاش حتى سنة ، الخبر لىع" لياؿ"ب فيعؽٌ  .المطمع
ابف  -ىػ عندُٓٓىػ كىي السنة التي كلي فييا الميدم ككفاة حٌماد كانت ُٖٓ
فضالن عف ذلؾ فإف  -في الفيرسالنديـ كما يذكر ابف  -ُٔٓأك أنيا في ، -خمكاف

كفي الشعر القديـ المئات مف القصائد تبدأ  ،كصؼ عادم ا إالٌ ـالبيتيف ليس فيو
في البيتيف المنحكليف داللة عمى أف  األماكف أسماءالكحيدة لذكر  ةكالقيـ. بمثميا

كىك أمر ال يدؿ عمى ، لى المكطف الذم تكجد فيو تمؾ المكاضعإالشاعر ينتيي 

                                                             
 .ُُٖٗ ،الثاني الجزء/ ةيات في المقدـما صٌدر بيا المفضؿ *

. ٖٗ/ٔ: االغاني (ُ)
 .ُٔ ،المقدمة :المفضميات (ِ)

 .َٗ-ٖٗ/ٔ: األغاني (ّ)
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مف النحؿ  األحمرية خمؼ كالرا إلىأك ما ينسب  .(ُ)ميارةو خارقة في الكضع كالنحؿ
أف نعٌد  العظيـ أف الخطـإنو ": "لياؿ"كالكضع عمى الشعر العربي القديـ فيقكؿ 

لمركاة المحترفيف الذيف كانكا النمكذجيف المثالييف  -حٌمادان كخمفان األحمر -الرجميف
أٌما ركاة القبائؿ فكانكا مف ، فقد كانا كالىما مف أصؿ فارسي، يرككف أشعار القبائؿ

ده في صدكر القبيمة ـ الشعراء ليككنكا الكسيمة التي تحفظ شعرىـ كتخؿٌ يختاره، العرب
ككاف مف ىؤالء أف أخذ الجامعكف في القرنيف األكؿ كالثاني ، ةالعربية بعاـ ةكاألـ

 -حد العمماء المحدثيفأكأما أف نذىب كما ذىب  .ما جمعكا مف شعراليجرييف 
، العربي القديـ مكضكع منحكؿإلى أٌف جميع ما نسميو بالشعر  -قصد مرجميكتمك

مذىب مخالؼ ، فيك اد كخمؼعف حـٌ  لمستدليف عمى ذلؾ بالقصص التي ترك
. (ِ)لجميع كجكه ىذه القضية كاحتماالتيا

فقد كانت الطبقة ، ة الركاية كالنقؿ لـ تنقطعفسمسؿ: "القكؿ" لياؿ"ثـ يتابع 
العمماء يدأبكف في  األخيرة مف الشعراء عمى قيد الحياة ينظمكف الشعر حينما كاف

كال يمكف أف تعترضنا في دراستنا ليؤالء الشعراء مشكمة الكضع ، جمع الشعر كتدكينو
 أما، عمييـ لنشرىا كتخميدىا للؽألٌف ركاتيـ دأبكا عمى كتابة القصائد التي تي ، كالنحؿ

تدؿ  -المحاكاة -ىذه الحقيقة نفسيا كلكفٌ ، الشعر الجاىمي فربما حاكاه حماد كخمؼ
أمٌا أف نذيع أف مابيف ايدينا ال يعدك أف يككف الصكرة  .لل كجكد أصؿ ييحاؾعؿ

فذلؾ أمر ال يقٌره الفيـ السميـ في ضكء  ،مف األصؿ نفسوء ؽ شيبالمحكية كأنو لـ م
. (ّ)"ىذه الظركؼ

                                                             
. ُٖالمقدمة، : المفضميات (ُ)
. ُِ( المقدمة)المفضميات  (ِ)
. َِ( المقدمة)المفضميات  (ّ)
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صالن طرح فيو مكضكع جاء مؼٌ " لياؿ"لمستشرؽ ؿككاف ىناؾ حديث آخر 
أما : "قائالن  ،(ُ)ة ديكاف عبيد بف األبرصالشعر الجاىمي كذلؾ في مقدـصٌحة 

الطبيعي أف يختمؼ فيو الناس، إذ مف المؤكد أمر مف ؼ، مكضكع صحة ىذا الشعر
ككانت القبيمة  ،بؿ بالركاية ،في الجاىمية العربية لـ ينتقؿ بالكتابةأٌف شعر األعراب 

، بعد جيؿ ،الن فكانت تركييا جي، تعٌد القصائد التي تسٌجؿ انتصاراتيا أغمى ما تممؾ
كعممو أف  ،كاف ىناؾ الراكم ،إلى ىذه المعرفة العامة المنتشرة في القبيمة كباإلضافة

كرة في العصكر التي لـ ابالذ لككاف يعتف .ق ذاكرتومر الذم تعيحتفظ بمذخكر الشع
 أكثربحيث كانت  ،عناية كبيرة -ألغراض خاٌصةدـ فييا الكتابة إاٌل في المدف كتستل

تناقؿ القصائد كليس مف الغريب أف تي ، الستيعاب منيا في العصر الحديثقدرة عمى ا
. بيذه الطريقة قرنيف أك ثالثة

ير في مىا بعض التغارتف يفترض المرء أف ىذه القصائد أعكمف الطبيعي أ
كقد يؤدم عدـ تثٌبت  ،ستبدؿ بعض الكممات المترادفة بغيرىاتي فقد ، أثناء ىذا التناقؿ

أك كضع عبارات الراكم بدؿ العبارات التي ، ر في ترتيبيامأك تغي اتالذاكرة إسقاط أبي
غير أننا حيف نفحص القصائد ذاتيا  ،كمثؿ ىذه الظكاىر شائعة في كٌؿ مكاف نسييا

 ،نجد فييا مف الشخصية الفردية ما يكفينا لالستدالؿ عمى أٌف القصائد في معظميا
كٌميا قصائد ذات شخصية  ،بع مثالن فالمعمقات الس. إلييـمف نظـ الشعراء المنسكبة 

كتعرض لنا سبع شخصيات متميز بعضيا مف بعض كٌؿ  ،كخصائص كاضحة
التي  "كالنابغة كعبيد لألعشى"كنجد األمر نفسو في القصائد الثالث الباقية  .التٌميز

القيس كزىير كلبيد  ئفقد تركت شخصية امر .مف المعٌمقات دعٌدىا بعض النٌقا
معظـ  أفٌ  الخياؿ أف نظفٌ  كحكمف جـ .طابعيا عمى شعرىـ كالنابغة كاألعشى

                                                             
. طبعة دار المعارؼ( ُٗ-ُٕالمقدمة : )ديكاف عبيد بف األبرص (ُ)
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صنعيا عمماء عاشكا في ظركؼ ، مصنكعة في عصر متأخر، القصائد المنسكبة ليـ
. األعراب في الصحراء العربيةكظركؼ  حياة ختمفة كٌؿ االختالؼ عفـ

، كالن نحكليس ـ ،العتقادنا أف الشعر القديـ صحيح في جممتو و لسبب  لأمنت
الجاىمي كيفترض سبقو  اليجرم يتضمف كجكد ىذا الشعر األكؿٌف شعر القرف ىك أ
الفرزدؽ كجرير كاألخطؿ كذك  :رف األكؿ المشيكركفؽفقد استمر شعراء اؿ، عميو
فضالن عف ، ف غير أف تككف بينيـ فجكةـيٌتبعكف تقاليد الشعراء الجاىمييف ، الٌرمة

متناكليف  ،ىـ الشعرية مراران متكررةلكا ذخيرتعـستافقد ، أٌنيـ ذكركىـ في شعرىـ
كلكنيـ ما يزالكف ، ميحٌسنيف كمٌحكريف كمقتبسيف ،نفسو باألسمكبالمكضكعات نفسيا 

كليس ىناؾ مف شؾ في أنو قد كصمنا شعر ىؤالء الشعراء  ،متقيديف بالتقاليد نفسيا
ف كا ،َّـم استخداـ الكتابة فيو لتدكيف الشعرع فقد عاشكا في عصر، صحيحان  نت كا 

. تزاؿ أداة نشره بيف الجميكر الٌركاية ما
كانت غريبة عمى العمماء  بألفاظء ىك اٌف الشعر القديـ ممي :وسبب أملث

فقد كانت تنتمي إلى مرحمة . النقد ؾٌ الذيف كانكا أكؿ مف عرض ىذا الشعر عمى مح
ككانت غير مستعممة في الزمف الذم كيتبت فيو القصائد ، لغكية أقدـ مف عصرىـ

 . معت الدكاكيفكجي 
ادة التي ـكىي اؿ -كٌؿ مف اٌتصؿ بالشركح القديمة كعرفيا يتنٌبود مف أف كالبٌ 

إلى أٌف الشٌراح الذيف يختمفكف فيما بينيـ  -جمعت منيا المعاجـ الكبيرة فيما بعد
كبالجدؿ ، أخرلبعبارة تكٌصمكا إلى شرح الصعكبات بمقابمة عبارة ، اختالفان كبيران 

لغة الخطاب التي لـ تعد تحكم األلفاظ التي يبحثكف عف إلى الرجكع ال ب، كالنقاش
، كعمى القرآف كالحديث القديـ كتعتمد المعاجـ كٌؿ االعتماد عمى الشعر. معناىا

 ".كتفترض صحة الشعر كما تسٌمـ بصحة القرآف كالحديث



 / الردود واملراجعات على نظروة التشكيك يف الشعر اجلاهلي/ للثالثاملبحث / الثالث الفصل

 

ٕٛٓ 

  "فاديه"مناقشة آراء املستشرق 
محاكلة " الغزؿ عند العرب"كتابو  في" قفادم"مف اآلراء التي طرحيا المستشرؽ 

لعرب شعر غزؿ كيعني بو الشعر أك الغزؿ العذرم، كيرل قياـ ؿستبعاد أف يككف ا
ًن مكتمالن  النسيب مقامو كالذم تعكد نماذجو إلى القرف السادس الميالدم، كيمٌثؿ فٌنان

.  أك عاطفتو قكصناعيان عمى الرغـ مف أف شاعره بدكم، ألنو لـ يتعرؼ إلى حاؿ
لمتأخرة مف العصر الجاىمي لدل شعراء المرحمة ا" فاديو"كذلؾ النسيب كجده 

ؿ شعرىـ المدرسة المتطكرة في الشعر الجاىمي كمرحمة بناء القصيدة مثٌ كالذم 
مرئ االمكتممة، كتأصمت المدرسة بالشعراء؛ زىير كالنابغة كعنترة كطرفة كعمقمة ك

أك في  -بالذات -ة، كفي شعر زىيرزىير كالنابغ: القيس كأف أكثرىـ رصانة كثقة
م أصبحا بطؿ فذمؿمرئ القيس كعنترة اؿمدىشة تتناقض كمغامرات ا نسيبو رصانة

.  كباقي شعراء العصر الجاىمي ركاية غرامية، كشعر زىير لـ ييغفَّم 
الجاىمي في لـ يجد شعران غزليان إاٌل النسيب الذم ضمنو الشاعر " فاديو" ك

البكاء يجده كقكؼ عمى األطالؿ كالبكاء عندىا حتى ىذا قصائده أك باالفتتاح كاؿ
القصائد الجاىمية  مف الشعر المتكٌمؼ، كربما كاف أمران عفكيان، كليس كؿٌ " فاديو"

.  يبتدؤىا أصحابيا بالنسيب أك ذكر النسيب في مقاطعيا
تية كىذه التحلنسيب أنيا تتكٌلد بدءان مف المكضكعات في مقاطع ا" فاديو"كيرل 

يظير بعضيا في المطالع، كيضيؼ أف كحدة النسيب ال  أفٍ ىا، أك يتستقالؿاليا 
تستند إلى السياؽ أك إلى سيرة الشاعر في أحياف كثيرة، بؿ ىي عمى األصح تجيء 

  .(ُ)كفاءن لتقاليد معينة متعارؼ عمييا في مجتمع البداكة
ة في الشاعر الجاىمي عند أطاللو، ىك الشكؿ األكثر براعبكاء في "كيرل 

براز الذكرل كمحاكلة إضفاء يحاكؿ الشاعر في بكائو إ الحٌب القائـ عمى التذٌكر، إذ
                                                             

.   ُٓ-ْٗ/ُ: فاديو : الغزؿ عند العرب : رينظ (ُ)
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كقد مف تمؾ األطالؿ كالبكاء " فاديو"مسحو شعرية خيالية عمى ذكرل الحبيبة كيعجب 
اإلجادة لمتعبير النفسي كغير الجدير عديـ البدكم اؿأضفى عمييا الشعرية أيضان، ذلؾ 

.  بالحكار الشعرم
تحكـ التقاليد االجتماعية ذلؾ الحب كالغراـ، فتككف الحبيبة تحت ضغكط ك
شاعر إذف أف يتغزؿ كيذكر ل لؿكضغكط القبيمة كاألسرة، فكيؼ يتأتٌ اجتماعية 

.  الحبيبة
إلى عبارات نسيب، كيرل أف النسيب بالنسبة  بؿ بعجب أف يتحكؿ ذلؾ الحبٌ 

  فل لحٌب معيذ كيؼ يتسفٌ طالقان، إكاقع البدكم تعبير غير مالئـ لو إلؿ
أف الحب الذم يعالج مف إلى ينتيي بالقكؿ . أف يتحكؿ إلى تمؾ العبارات مف النسيب

أجؿ ذاتو غير مكجكد لدل الشاعر الجاىمي الذم يتجٌنبو ذاكران شرطو الالـز كالعيد 
ر إلى االستعارات التي يعبر عنيا بطريقة خى كالحاجة تارةن، أك مرتدان في لحظات أي 

ًى أخرل، نا ال يجد عجبان إزاء قٌمة ميؿ العقمية العربية أك البدكية إلى بؿ قصة، تارةن
. (ُ)التجريد

بشأف جانب ميـ في حياة العربي االجتماعية " فاديو"كما كٌؿ ذلؾ مما أبداه 
ق لـ يفيـ طبيعة الشعر الجاىمي كطبيعة تمؾ الحياة كأكلئؾ لنا أفٌ  ٌيفكاألسرية، إال ليب

 -ؾ كاىية الحجج قميمة السند الٌنوق تؿءراآٌف قمنا إنجد أنفسنا مغاليف إذا  الشعراء كال
بصكرة  أف يستقرأىا كألـ يستقص جميع النصكص الشعرية  -عمى ما يبدك لمدارس

ش ؽكلـ يقع عمى نماذج شعرية كميا غزؿ كالذم نقرؤه في شعر المر ،شاممة ككافية
عبد اهلل بف عجالف، ىؤالء الذيف  ش األصغر أك في شعرؽأك في شعر المر ،األكبر

عف قمكب كالية  ؼالرقيقة التي تشلماتو أغرقكا أشعارىـ في ذلؾ الحب المطيؼ كؾ
.  امئةضكنفكس 

                                                             
 . ْٗ/ُ: فاديو : الغزؿ عند العرب : ينظر (ُ)
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 مف المستشرقيف كما قق عف تأثره بآراء غيرئقد صدر في آرا" فاديو"أك يككف 
عميميا إلى الصحة بصمة، كحاكلكا ت تٌ تـ جاءكا بو عف الشعر الجاىمي مف آراء ال

.  كنشرىا بيف الدارسيف
طالعان كامالن عمى حياة العرب كالبدك، كبذلؾ لـ مطمعان إكيبدك أنو لـ يكف 

. ر أغكار البادية كأبطاليا كمعرفة أحكاؿ شخصياتيـ الرئيسة كالثانكيةبيستطيع أف يس
مةو إنسانية يضرب مجدىا كأدبيا أطناب الزمف أككاف بعيدان كؿ البعد عف مشاعر 

!!  بحؽ في آرائو مجردان مف النظرة المكضكعية الكجدانية ككاف
 أك -دكاكيف الشعراءفي كٌمؼ النفس عناء البحث الطكيؿ الدقيؽ كلك أنو 
كا بالغزؿ العذرم لكجد حقيقة ناصعة بيضاء الجاىمييف ممف أشتير -بعض الشعراء

رقش األصغر ب كريقاتو مف ديكاف المرقش األكبر أك الـفمك أٌنو فتح كقؿٌ . كالشمس
، إلدراؾ أٌف العاطفة كالكجداف العربي شيء كغيرىـ أك الشاعر عبد اهلل بف عجالف

فتقرؤه في أشعارىـ، بؿ تكاد العاطفة تٌتفجر مف بيف حنايات تمؾ  ،يفيض في نفكسيـ
عف  الكممات، ممثٌمةن صكرةن إنسانيةن رفيعة ألسمى ما أرتقت إليو النفس البشرية بعمكٍّو 

: فاؽ الفضائؿ، كمنو قكؿ المرقش األصغرآشيكات محمقةن في الدناءات كاؿ
  ِان بنِت  ججَن  لليمُا  لُاَ رَّرحُ 

 

  للَّر  ورلمت سماٌ  اتزلزحُ  
 

فمام  نتبيُت بملليمِا ور  نت 
 

ُح   إذ  ىو رلمت و لبجُد َتوضَّر
 

ولكّنو زْوٌر ُييقُظ نمئاًم 
 

وُيلدُث  شجمنًم بقمبك تجرُح  
 

يعترينم وانزٍا بكاِّ ابيٍت 
 

فمو  ّنيم إذ تدلُج  لميَا َتصبُح  
 

فوّلْت واد بّأْت تبمريَح ام ترى 
 

 (ٔ)ووجدي بيم إذ تلدُر  لداَم   برحُ  
 

 

                                                             
ذ .ُّٓ-َّٓ: شعر المرقش األصغر (ُ)
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أك في قكلو كقد بات مسٌيدان كلـ تغمض عيناه لما يمتأل بو قمبو مف الكجد 
: كالشكؽ إلى محبكبتو

 ليمٍل بتُّتيم ُاْسِيررٍ و

 

 ينت  لياولُ اد كررْتيم  مل ع 
 

لل  غتاض  وليم لتل  نقضت 
 

 كميىم بعدام نمل  لّسميُل  
 

تبكت  مل  لّدىِر  و لدىر  لذي 
 

 (ٔ) بكمَك فملداُم كملشنِّ  ليزيلِ  
 

 

: *اجلاهلي اجلبوري ورد نظرية الشك يف صحة الشعر
صاص كانت أكلى محاكالت الكضع في الشعر العربي عمي أيدم الركاة كالؽٌ 

شعران عمى  اككضعك، العباسية متاع سامعييـ في العصكركا  تحمية أحاديثيـ مف أجؿ 
أك شعران يقتضيو  ،كعمى لساف العرب البائدة –عمييـ السالـ  -كاألنبياءلساف آدـ 

ككاف ذلؾ الشعر ، ةكالذم حدث مع قصة عنترة كسيرتو الشعبي ،المكقؼ القصصي
. شعبييفاص كالشعراء اؿمف نظـ القٌص  قبأفٌ يعرفو الناس 

كىناؾ ضرب مف الشعر ال سبيؿ إلى الشٌؾ فيو كىك الذم أجمع عمى صحتو 
فضال  النقديةيسيـ مكمقا، ككاف ليـ كسائميـ في معرفة الشعر الصحيح ،العمماء الثقاة

. (ِ)قأساليبربة كحفظ الشعر كمعرفة دمف طكؿ اؿ اكتسبكهعف ذكقيـ الشعرم فيما 
كقد اختمؼ العمماء في : "(ّ)لذلؾ يقكؿ ابف ساٌلـك، احد عميوال يخرج  إجماعيـككاف 

إذا أجمع -كليس ألحد... فميس ألحد أف يخرج منو عميوأمٌا ما اٌتفقكا ، بعض األشياء
أف يقبؿ مف صحيفة كال يركم  -كاية الصحيحة عمى أبطاؿ شي منوأىؿ العمـ كالرٌ 

                                                             
. َْٓ: شعر المرقش األصغر (ُ)
 ُُٖ-ِٕ: المستشرقكف كالشعر الجاىمي بيف الشٌؾ كاليقيف: ينظر *
. ْٖٔ-ْٔٓ: الجاىمي الشعر مصادر: ينظر (ِ)
. ٔ: شعراءطبقات اؿ (ّ)
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كقد ، اف القبيمةكالذم يكٌثؽ ىذا الشعر كجكده في ديكاف الشاعر أك ديك ".عف صحفي
. ف العمماء اإلثبات تمؾ الدكاكيفدكٌ 

كىك لـ مف الكثرة بحيث ، ميٍختمىؼ عميو -أيضان  -ف الشعرـضرب  كىناؾ
نما يتعمؽ بأبيات قالئؿ معينو، أك بنسبة القصيدة إلى  ،يضطرب الناس في صحتو كا 

ت يككف في كؽ ،ما صحيحان  كو رالذا فقد يككف ىذا الشعر عند . شاعر معيف أك غيره
، اختالؼ المناىج أكاختالؼ المصادر إلى فالخالؼ يككف راجعان  ،عند آخر منحكالن 

. كاقع في الحكـ كالرأم أم
خذ المستشرقكف ىؤالء الركاة كأقامكا حججيـ في الشعر المنحكؿ عمى آكقد 
: (ُ)تييمكف تبينٌيا في اآل، عدة أمكر

طالقان لبعد إيككف ليا ركاة بائدة ال يمكف أف  ةىناؾ شعر منسكب ألمـ قديـ -ُ
. عميو النقاد القدامى قاص ككتٌاب السير كقد نبٌ ككاف مف فعؿ القٌص  ،الزمف

لمستشرقيف أٌدل با، ركاية الشعر الشفاىية كعدـ اعتماد الكتابة في حفظ الشعر -ِ
 .قؿ الركاية ذلؾ الشعر عبر عصكر طكيمةفكا أٍف تبجعك إلى استكثار ذلؾ األمر

بحافظة العرب كحرصيـ عمى حفظ كا دٌد عميو بعضيـ كأشاكىك أمر قد ر
كىك الفف الكحيد الذم  ،عان في حفظ تراثيـ الشعرمدليسكا بفالعرب . شعرىـ

 -كالينكد كاليكناف -عان عند الشعكب القديمةدكىذا لـ يكف ب، كا بوأحبٌكه كاعتزٌ 
 المنكركفالء المستشرقكف كؤفو. التي تحفظ شعرىا كلدييا حافظة عجيبة مدىشة

لكجدكا أٌف ىناؾ ك، عاشكا حقيقة في البيئات العربية ألدرككا طبيعة ىذه األٌمة لك

                                                             
. ٕٗ-ِٕ: المستشرقكف كالشعر الجاىمي: ينظر (ُ)
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 ممف كاف يحفظ دكاكيف شعر العرب كاممة مف الحفظة البصرييف أمثاؿ اب
. *كحتى عصرنا الحديث،العالء كاألزىرييف

دان كخمفان اكقالكا إٌف حـٌ ، ضعوكاة الكذابيف حجةن لنحؿ الشعر ككاتخاذىـ مف الر -ّ
األمر عمى الشعر  افي ذلؾ حتى سحبك كاغاألحمر كانا يزيداف في االشعار كباؿ

. الجاىمي
رؼ عنيما الكذب كقمة صحيح أٌف ىذيف الراكييف كضعا عمى الشعر كعي 

 مم كابلكف ىناؾ الكثير مف الركاة الذيف عيرفكا بالكرع أمثاؿ المفٌضؿ الضبٌ  ،المركءة
. كغيرىـ كثير، ألصمعيبف العالء كا عمرك مكأبعمرك الشيباني 

ف زادىما عمى اق الشعر بيتضعأخذه المستشرقكف مف كذب حماد كك ما أما
حتى أف ، كىذه الحادثة مشككؾ في أمرىا كصحتيا.قصيدة زىير في مجمس الميدم

. "مرجميكت"عمى  قفي صحتيا في ردٌ  شؾ "لشفبركم"المستشرؽ 
ا عمى عدـ صحة الشعر الجاىمي كىـ الغالة جكا بوحجة رابعة تحجٌ  أكأمر رابع  -ْ

ال  ،إذ قالكا بعدـ تمثيؿ الشعر لمحياة الدينية عند العرب ،مف ىؤالء المستشرقيف
كاف ىناؾ رٌد مف بعض المستشرقيف المنصفيف .الكثنية كال الييكدية كال النصرانية

كأف  ،راء الشعر تككف ىذه الحجة باطمةتؽفباس. لش كلياؿ كدالفيدافامثاؿ بركم
كتكفي نظرة  ،ىناؾ شكاىد كثيرة تظير أف الشعر المصنكع ال يحمؿ آثار الكثنية

. ةمة الكاهالى كتاب األصناـ  البف الكمبي إلبطاؿ ىذه الدعكل كالحجٌ 
ثار آىرت ظالمعاصرة أ ةاألكاديميىذا فضالن عف أٌف كثيران مف الدراسات 

 باألكثافر الديف عند القسـ باهلل اك كتظير آثا، الكثنية كالنصرانية في الشعر الجاىمي
 ،ا آثار النصرانيةـٌ أ .ف الكريـآالقر إليياالتي يقٌدسكنيا عمى أنيا بنات اهلل كأشار 

                                                             
: امثاؿ، اسماء لمف حفظكا الشعر العربي مف االدباء كالمثقفيف -يثبت الجبكرم في اليامش *

كالدكتكر محمد ، كالدكتكر جميؿ سعيد، كاالستاذ كماؿ الجبكرم، الشاعر جاسـ الجبكرم
 .الطيب المجذكب مف السكداف 
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ف نصارل مالشعراء الجاىمي عٌد كؿٌ  ،لكيس شيخك في كتابو شعراء النصارل فيكفي أفٌ 
ف كاف عدٌ  ،الصكامع أك منارة راىب أكالنيـ ذكركا اهلل كالتكحيد  كنسي ، أق ىذا خطكا 

عميو  -ديف إبراىيـ الخميؿ األحناؼ أكة مف العرب مف كاف عمى ديف الحنيؼاف ـى 
. -السالـ

ىناؾ شعران  أفٌ  -رابعان  -عمى حيف أنيـ رآكا عمى النقيض مما كاف في حجتيـ -ٓ
، الدنيا، الحساب ،القيامة، الرحمف ،اهلل :ليا مدلكالت دينية مثؿ ألفاظجاءت فيو 

. ق شعر أسالمي منحكؿفٌ أك اإلسالـق مف صنع المسمميف بعد ظيكر فٌ إؼ ،ةخراآل
ثر أق مف أثر الديف الجاىمي كلكف إف كانت ىناؾ مثؿ ىذه اآلثار أال يعني أفٌ 

فية كأف العرب كانكا يعرفكف القصص الديني القديـ كيرٌددكنو في مالحف أكالنصرانية 
القرآف الكريـ جاء عمى لساف  كفي، األٌكليف أساطيرككانكا يسمكنو  أشعارىـ

    :المشركيف

   

   

  
   : ، كقكلو(ُ)

   

    

     

   

  
مف  خرأي  أماكفالمفظة في عف كركد  ، فضالن (ِ)

كحجة كجكد الديف في الشعر الجاىمي تناقض الحجة السابقة التي  ،القرآف الكريـ
. يخمك مف ذكر الديف الجاىمي تزعـ أٌف الشعر

ىجات التي كانت ؿاؿال يمثؿ  قألفٌ كحجة أخرل قالكا إٌف الشعر الجاىمي منحكؿ  -ٔ
عمى استفرائيـ لمشعر الجاىمي أك  كىي ال تدؿٌ . جاء بمغة قريش إذ، اإلسالـقبؿ 

                                                             
 .ٓ يةاآل :قافسكرة الفر (ُ)

 .ُّ يةاآل :سكرة األنفاؿ (ِ)
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فالمغكيكف كالنحاة قد ٌبينكا الفركؽ المغكية في الشعر كليـ عمى ذلؾ . عمميـ بو
كالفركؽ تمؾ تتعمؽ باإلمالة كالتفخيـ  ،شكاىد كثيرة عمى اختالؼ الميجات

ا الذيف أـٌ . المعنى كأذه ال تؤثر في الشعر كال في الكزف كه، كاإلظيار كاإلدغاـ
فيبدكا أنيـ تناسكا أٌف اليجرة ، بالغكا كقالكا إٌف شعراء اليمف ينظمكف بميجة قريش

كأف عرب ، مف الجنكب إلى الشماؿ كانت قديمة قبؿ ظيكر اإلسالـ بزمف طكيؿ
ككندة كالمدينة المنكرة اليمف سكنكا مع عرب الشماؿ العدنانييف في العراؽ كالشاـ 

ٌف أما لغة اليمف القديمة فقد نيسيت ، كاتخذكا ليجة عرب الشماؿ لغةن أدبية ىذا كا 
صمى اهلل عميو كآلو  -الكفكد التي كانت تفد أياـ الرسالة النبكية إلى النبي محمد

دت في لغة كأف المغة قد تكحٌ . مترجـ أكلـ يكف بينيـ حجاب  -كصحبو كسمـ
بعيد سابؽ لظيكر اإلسالـ بفضؿ األسكاؽ األدبية كالحج كالتجارة قريش مف زمف 

ت في عمى أف الفكارؽ الميجية ظؿٌ  .كمجالس الممكؾ في الحيرة كالشاـ ككندة
ككانت تمؾ الفكارؽ تتضح في  ،الشعر مف دكف أف يككف ليا أثر يحجب الفيـ

 -أما الحركات فإٌنيا ال تظير في الشعر ،في األلفاظ كطريقة نطقيا أمالكتابة 
 "لياؿ"ك "لشفبركم"مف  ككاف ىناؾ ردٌ  -السيما بعد أف نيقؿ إلى مرحمة التدكيف

. كمف حذا حذكه "مرجميكت"عمى مزاعـ 
ىذه حجج ىؤالء المستشرقيف الذيف ألٌحكا عمييا كتابعيـ فييا مف العرب أمثاؿ 

في التشكيؾ ك "ثمرجميك"عمى نيج طو حسيف في كتابو في األدب الجاىمي كمضيو 
حكامو كاصطياد أإلى الغمك في الشٌؾ كالمبالغة في إطالؽ  كاكماؿ، كجكد شعر جاىمي

، شاىد مضطرب -حيانان أ -فقد يسعفو في ذلؾ ،ا تستحؽـٌ ـالشبيات كاعطائيا اكبر 
 .شاىد أك دليؿ عمى أحكامو كتعميماتو إيجادإاٌل أنٌو لـ ييكٌفؽ في أحياف كثيرة في 

 "مرجليوث"راء حييى اجلبوري آلمناقشة 



 / الردود واملراجعات على نظروة التشكيك يف الشعر اجلاهلي/ للثالثاملبحث / الثالث الفصل

 

ٕٛٛ 

عمى ،ىك القرآف دليالن لدعـ نظريتو المشككة  ةدؿأمف  "مرجميكث"أكؿ ما يتخذه 
عمى أف القرآف الكريـ ليس بكتاب ،الرغـ مف أنو يعتمد مرجعان ال يعتقد بو كبصحتو

ريل التاكتب بؿ مف  ،كأف كجكد الشعر ال ييستدؿ عميو مف القرآف، تاريل كال أدب
. كالركاية كاألخبار كالسير

يفسر اآليات كما ، فيـ اآليات القرآنية فيمان خاصان  "مرجيمكث"كقد حاكؿ 
    : فاآلية، يفيميا ىك

    

      

    

 
، بالغيب كفأيتنبٌ يستنتج منيا أف الشعراء كانكا  (ُ)

كبنى عمى ىذا . المجنكف كأمع أف كممة الشاعر في اآلية ال يعني اقترانيا بالكاىف 
    : الشعراء ةاستنتاجان آخر مف آم

  
أف األفاكيف اآلثميف ىـ الشعراء تنٌزؿ  (ِ)

 ىـ الكيٌاف أف المقصكد مف اآلية  إالٌ  .عمييـ الشياطيف
   : ةماآلأك في . ال الشعراء

   

      

  
(ّ)

أف الشعر  "مرجميكث"فيـ منيا  
كال تعني  كباإلبانةلكف اآلية تصؼ القرآف . الجاىمي كاف كالمان غامضان غير مبيف

  : كيستنتج مف اآلية .عف الشعر ةاإلبافنفي 

   

  لـ يكف  -صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ -إف الرسكؿ

                                                             
 .َّ -ِٗ: الطكرسكرة  (ُ)

 .ِِِ :شعراءاؿسكرة  (ِ)

 .ٗٔ :ياسيفسكرة  (ّ)
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كيحث شعراء ، مع انو كاف يحب سماعو كيستنشد مف يفد عميو الشعر أفٌ يعمـ 
. ء قريشاالنصار عمى الرد عمى شعرا

أٌنو يجافي المنيج العممي فيشكؾ في عالـ كبير  "مرجميكث"عمى ؤخذ ا مكمـٌ 
كيقيـ شٌكو عمى ، ية معركفان بالكذب ىك برزخ العركضيكمثؿ الفراىيدم كيكثؽ را

  .ىـو ك الخميؿ مجرد كضعولعركضي في أف نظاـ العركض الذم ركاية برزخ ا
ر ب عمى تكارث ىذا الشعر عمى مدل عصكفي عج "مرجميكث"بؿ نجد 

كيأبى أف ، الركاة ىؤالءبؿ يحاكؿ نفي كجكد  ،ككيؼ تأٌتي لمركاة حفظو كنقمو شفاىان 
ا شعر نشأك، يتصٌكر كجكد ركاة في الجاىمية ىكايتيـ كمينتيـ ركاية الشعر كحفظو

كية اكيزعـ أٌف مينة الر. مف تككينيـ الفكرم كالنفسيميٌمان بؿ كاف جزءان  ،عميو كأحٌبكه
لكف الركاية عمى  .بسبب مكقؼ اإلسالـ مف الشعر كالشعراء ـاإلسالانتيت بظيكر 

كانت عمى اتصاؿ منذ الجاىمية كاإلسالـ حتى عصر  "مرجميكث" مدعمخالؼ ما 
ككاف عمى . (ُ)التدكيف كالتأليؼ كىك أمر مفركغ منو كقررتو الدراسات الحديثة

فمدرسة آكس ، كجكد سمسالت الركاة الكثيرة لمشعر الجاىمي إلىمرجميكث أف يتنبو 
ابتداءن بزىير الذم ركل ، بف حجر استمرت منذ العصر الجاىمي إلى العصر العباسي

لى مسمـ بف الكليد الذم أخذ عف عف آكس ثـ أبنو كعب عنو كالخطيئة حتى تصؿ ا
. ثير عف جميؿ كجميؿ عف ىدبة كىدبة عف كعبثير كؾي ؾي 

رككف شعر الشاعر ف الشعراء إشارات إلى كجكد ركاة مكمفي دكا دتكقد كر
: كما في قكؿ النابغة الذبياني،بعضو منيا اجتزاءيمكف ، مف بعده

 ُ ييُن إليَك اووً   لكنت يم
 

 (ٕ)ستيديو  لرو ُر إليَك  نتّ  
 

                    

                                                             
 .ْٖٕ-ِْٗ: الجاىمي الشعر مصادر: ينظر (ُ)

 .ُِٔ: ديكانو (ِ)
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: كر اليالليثكقكؿ حميد بف 
 اصمئد تستلمت  لرو ُر نشيَدىم

 

 (ٔ)ويميوبيم ان و ِب  للت سمارُ  
 

 
ألٌف شعره قد مضى بيف  ،يؿ نادمان بسبب ىجائو قكموعيرة بف جي كنرل عـ

: إذ يقكؿ ،الناس كليجت بو ألسنيـ
  مل شتل  لعشيرِر بعدام نداتُ 

 

 بْت لمرو ِر اذ ىُبوتَاضْت و ست 
 

 فأصبلُت و  ست يم دفعًم لام اضل
 

 (ٕ)يردُّت  لدَّررَّر فت  لضرِع لملبوُ  كام و 
 

 
جريران يصؼ شعره بأٌف الركاة تركيو كتذيعو  لشاعرا نجد اإلسالـكمف شعراء 

: بيف الناس فيقكؿ
 َلروج بأفو ِه  لّرو ِر كأّنيم

 

 (ٖ)َار  ىندو نت إذ  ُىزَّر صاَّرام 
 

 
منع ركاية الشعر الذم يذكر الحركب كالكقائع  اإلسالـأٌف " مرجميكث"كيرل       

 .ذا فقد نيسي الشعر الجاىميكؿ ،ير األحقاد كالضغائفثالنيا ت ،عمى عيد الجاىمية
اٌلتـز  اإلسالـ قكلكف ىؿ كؿ ما نيى عف ،منع الشعر الذم يفعؿ ذلؾ اإلسالـنعـ إٌف 

مكة كالمدينة؟ لكف شعر الجاىمية استمر في  كىؿ كؿ المسمميف مسممك، بو المسممكف
 كاستمر قكؿ الشعر، قميالن  إالٌ  باإلسالـلـ يتأثر  -خاصة -كشعر البادية، اإلسالـ
ا قامت الحرب بيف مكة كالمدينة صار الفريقاف يقكالف كلـٌ  .كحفظو كنقمو توكركام
الشعر سالحان مف  -كآلو كصحبو كسمـ قصمى اهلل عمي -السيما اتخاذ الرسكؿ الشعر

                                                             
 .ٖٗ: ديكانو (ُ)

. َٓٔ/ِ: كالشعراء الشعر (ِ)
. َّْ: النقائض (ّ)
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فقد  ،عيـ كيثيبيـلمشعراء كيشجٌ  عككاف يسـ ،أسمحة الحرب ككسيمة مف كسائؿ الدعكة
 إلى الحاؿ ىكذا كأستمر .بف مالؾككعب  أثاب حساف بف ثابت ككعب بف زىير

 يةكاشتدت العصبية القبمية بيف اليمنية كالمضر .كازدىر الشعر كثيران  األمكمالعصر 
. شعر الجاىمية يرككنو كقامت النقائض إلىال شأف الركاية كالركاة كعاد العرب عك

لذم بفيـ طبيعة الحياة العربية كطبيعة الشعر العربي ا ال يقرٌ  "مرجميكث"ك
نكارهإٌنما يسعى إلى نفي الشعر الجاىمي ، عماده الحفظ كالركاية كعداؤه لمشعر ، كا 
كفي ضكئو كضعت عمـك ،كأٌنما ألٌنو المصدر الذم فيسَّمربو القرآف، ليس النو فٌف قكلي

. ألمغة العربية كمنو عيرفت اخبار العرب كأياميـ كتاريخيـ
كفي زعمو أٌنو ،ىمي مكتكبأٌنو ينكر كجكد أدب جا "مرجميكث" كيؤخذ عمى

   لأف تدكيف الشعر يتعارض مع قكلو تعاؿك، يتعارض مع آيات القرآف

    
(ُ) .

كاف عدـ كجكد كتاب منزؿ ، كتابكليس أم ؿ الكتاب المنزٌ  ىك ةلكف الكتاب في اآلم
ره كتابة في الجاىمية أمر تقرٌ ككجكد اؿة، عند العرب ال يعني أٌنيـ ال يعرفكف الكتاب

كفي الخبر إٌف الذم عٌمـ قريشٌا الكتابة ىك بشر .النصكص التاريخية كالشكاىد الشعرية
اهلل  كمف أخبار عبد، ؿدالجف ةـكدكيدر بف عبد الممؾ صاحب اي بف عبد الممؾ اخك 

نيـ بيتيف ييجك بيا قريشان بأ ةشاعر قريش أنو كتب عمى باب دار الندك .الزبعرلبف 
: يقكؿ فييما، تجٌار سماسرة ظالمكف

 اصيَّرم  ن  لاجِد  اسم يرُ  ىَ  لو
 

 ورشوٌر اأا ام ترشل  لسسمسيرُ  
 

 و كميم  لملَل بلتًم و لمي  لو
 

 (ٕ)رُ  تت  ت رُ واوليم رلمت  ت 
 

                                                             
 .ّٕاآلية : سكرة القمـ (ُ)
. ُٕٗ-ُٔٗ: طبقات الشعراء (ِ)
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ظير معرفة العرب بالكتابة يمكف الرجكع إلييا كىناؾ الشكاىد الكثيرة التي تي 
شاراتا فضالن عف دكاكيف الشعراء في مضانيا كمصادره الشعراء إلى الكتابة كثير  كا 

: ، إذ يقكؿكالذم نقرؤه في شعر لبيد ،السيما في مقاطع الطمؿ
 (ٔ)ُزُبٌر ُتِجدُّت اتوَنيم  اجُايم وجج  لسيوَا  ن  ل موِا كأّنيم 

 

: كفي قكؿ أمرئ القيس
اسم نبِك ان ذكرى لبيٍب و رفمِن 

 

انُذ  زامِن  ورسٍل َ سْت آيمُتو 
 

 (ٕ)كل ِّ َزبوٍر فت اصملِح ُرىبمنِ   تْت لِجيٌج بعدي  مييم فأصبَلْت 
 

 
: كفي قكلو أيضان 

ِلَاْن َ مٌا  بصرُتو َفَشجمنت 
 

 (ٖ)كل ِّ زبوٍر فت َ ِسيِب يامنِ  
 

 
 ،مبالغتو في الطعف عمى الركاة كرفض مركياتيـ" مرجميكث"كممٌا يؤخذ عمى 
د الحجج كيمتقط األخبار كالركايات شفراح يح ،ضكع الركايةفمـ يستطع استيعاب مك

، أنفسيـمتناسيان المنافسة كالعصبية التي كانت بيف الركاة ، الركاة عفالتي تط
. كالركايات كاألخبار التي تكٌثؽ ىؤالء الركاة كتشيد بحفظيـ كعمميـ كسعة اطالعيـ

اكجست اشبر "مثاؿ عند الركاة أ ةكقد فطف بعض المستشرقيف إلى ىذه المكىب
إٌف عمـ الركاية الشفكية خاصية " :كالركاة عند العرب بقكلو ةفي بحثو عف الركام "نجر

                                                             
. ِٗٗ: ديكانو (ُ)
. ٖٗ: ديكانو (ِ)
 .ٖٓ: ديكانو (ّ)
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كفيمكىا ، بيد أٌف قٌمة قميمة مف المستشرقيف قدركىا حٌؽ قدرىا، اختٌص بيا االسالـ
. (ُ)"كما ينبغي

اد ـٌ يشكؾ في قدرة الركاية كالحفظ عند الركاة كراح يطعف بح "مرجميكث" كظؿٌ 
كحفظ حماد لشعر المعمقات ، كالشيباني، كأبي عمرك بف العالء األحمركخمؼ 
ككاف لو ، عمى أٌف حمادان عيرؼ عند العرب بسعة حفظو ككثرة مركٌياتوتو كركام

، الن عف العصبية بيف البصرييف كالككفييفضؼ، منافسكف كثر فاتيمكه بالكضع كالنحؿ
 "مرجميكث"فمـ يناقش ، م انتحاؿ قصيدة كاممةكزيادة أبيات عمى قصيدة معينة ال يعف

. التي تتيـ حمادان كغيره بالكضع كاالنتحاؿ بؿ تٌبنى جانب االتياـ األخبار
بالشعر  قفي تشكيؾ "مرجميكث"عمى جانب آخر مف نظرية  (ِ)كرٌد الجبكرم

نفي  "مرجميكث"فقد حاكؿ  ،كىك الجانب المتعمؽ بالشعر الجاىمي كالديف، الجاىمي
أما ما جاء مف ذكر لو ، ر الجاىمي متحججان بعدـ كجكد ذكر لمديف الجاىمي فيوالشع
. كضع بعد ظيكر اإلسالـ مافإفٌ 

فيمكف القكؿ إف مكقؼ الشعراء مف الديف لـ يكف بأمر ميـ لدل الجميع 
كمنيـ مف لـ  ،فيناؾ شعراء صرفكا جؿ اىتماميـ إلى الديف ،ليضمنكنو أشعارىـ

كثرية ا بقية الشعراء كىـ األأـٌ ، ةلمديف إاٌل في مناسبات معيفيظير في شعره أم أثر 
كلكف ذلؾ ال يعني أنيـ ال يؤمنكف بالديف أك  ،فمـ يكف الديف مف مكضكعات شعرىـ

. بعيدكف عنو
لؿ بالقكؿ إنو ليس كؿ فيعٌ ، فاف كاف ذكر الديف قميالن جدان في الشعر الجاىمي

أك بدأ العرب ، فقد ضاع منو الكثير ،ؿ في الجاىمية مف شعر قد كصؿ كامالن مؽ ما
كانشغاليـ بالديف الجديد، كلتعارض ذلؾ الشعر الذم ترد  اإلسالـيتناسكنو بعد ظيكر 

                                                             
. ِْْ: دراسات المستشرقيف (ُ)
. ُُٖ-ٕٗ: المستشرقكف كالشعر الجاىمي: ينظر (ِ)
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ما  أكتثير الضغائف  أشعاركلما يحمؿ مف  فيو إشارات كثنية، مع الديف اإلسالمي،
عرب كر الديني لدل اؿعف ضعؼ الشع فضالن . ر أىؿ قريش بشركيـ كجاىميتيـيذؾٌ 
كده المستشرقكف يؤٌ  كىذا ما، كتنامي حركة التكحيد كااليماف باهللاإلسالـ، ؿ مقب

كليس مف شٌؾ في أٌف العرب كانكا في أٌكؿ األمر ": إذ يقكؿ "برككمماف" أمثاؿأنفسيـ 
يؤدكف الشعائر الدينية إلى تمؾ اآللية التي كانت أقرب إلييـ مف اهلل رٌب العالميف 

أف يبزغ لـ تكف ىذه العبادة قادرة عمى أف تمأل  اإلسالـشؾ فجر حتى إذا أك، العظيـ
العبادة كانحٌطت داللتيا انحطاطان ىذه ٌط شأف نحكىكذا ا ،كجداف العرب الديني

ككاف يرافقو أبدان تعاظـ في أىمية الشعكر الديني العاـ القائـ عمى أساس  ،متكاصالن 
. (ُ)"االيماف باهلل

نيـ كأنيا لـ تكف ضعؼ الصمة بيف العرب كدم -أيضان  "-برككمماف"كيقرر 
كفي الشعر الجاىمي . (ِ)كما كانت الصمة عند بني إسرائيؿ، ليتيـآكثيقة جدان مع 

كأنيا لـ تكف راسخةن يتمسؾ بيا ، إشارات تصكر ضعؼ تمؾ الكثنية كاالستخفاؼ بيا
كتب عنيـ اؿ مكترك. ىاب فالجاىميكف ككاف كثير منيـ يسخركف باألصناـ كييزأك

جاء في كتب  كما ،بشأنيا كبالمستخفيف بيا كاألحاديثكثيران مف تمؾ االستخفاقات 
. (ّ)كالسيرة النبكية الشيء الكثير األصناـ

أشعارىـ في فيناؾ جانب التكحيد هلل الذم يظيره الشعراء  ،فضالن عما تقدـ
 أكلت بأنفسيـ كتكحيد اهلل كذكر ألفاظ التكحيد كالذم عرؼ عف أمية بف أبي الص

 إذالسمكأؿ كتعرض لذكر قصص األنبياء كما جاء في شعر عدم بف زيد العبادم 
: آدـ كمعصيتو ةيذكر قص

                                                             
. ِٕ: العربية كاإلمبراطكريةالعرب  (ُ)
. ِٔ: العرب كاإلمبراطكرية العربية: ينظر (ِ)
نقالن عف  ذلؾ مف األشعارفي يسكقو  كما َُٖ-َُ: لجاىميالمستشرقكف كالشعر ا: ينظر (ّ)

 .مصادر قديمة
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 اضل لستو  يمل لميقتو
 

 وكمن آِلُرىم  ْن صّور  لرجج 
 

 د مه آدُل صوتًم فمستجمَب لو
 

 بنسلِل  لروِح فت  لجسل  لذي ُجِبج 
 

      أاَّرت  وَرأو  لسردوَس يُعارىم

 وعِ ّوَجو صنعًل ِان ضِمَعو جُ وز 
 

 لل يَنيُو ربُّتو  ن غيِر و لدرٍ 
 

 (ٔ)إْن ُشلَّر  و ُ ِكج يٍب ان شجٍر  
 

 
شارات التكحيد كذكر إر مف مالكث صمتديكاف أمية بف أبي اؿفي كما جاء 

: ر كالحساب كالميزافحشاؿكالخير 
     ويوَل او ِدىل  ن يُلشرو  زار 

 فُم  للذرُ يول  لتغمبِن إذ و ين 
 

    و برزو  بصعيد استو َجُرزٍ 

 (ٕ)و نِزَا  لعرُش و لايز ُن و لزَّربر 
 

 
كمف أقسـ باهلل مف الشعراء كثيركف كذكر كحدانيتو؛ مف ذلؾ قكؿ النابغة 

: الذبياني
لمسُت فمل  ترْك لنسِسَك ريبًل 

 

 (ٖ)وليس ور َر  ِا لمارِر اذىبُ  
 

 
: كأقسـ ذك األصبع العدكاني

ِا لو كرِىْت كّست ُاصملبتت و 
 

(ٗ)لقمُت إذ كرَِىْت ُاربت ليم  ِبينت 
 

 

: أك قسـ عبيد بف األبرص باهلل ذم النعـ العفك
لمسُت بمِا إّن  ا ذو ِنَعٍل 

 

 (ٔ)ِلَان يشمُر وذو  سٍو وَتصسمحِ  
 

                                                             
. المعيد محمد جبار ،حقؽـفي ديكانو اؿ لـ ترد األبيات .ُّٕٗ/ْ: الحيكاف (ُ)
 .نكح كالطكفاف ةفي ذكر قص ِٗ، ِٓ: لو الصفحات كينظر .ٔٓ: ديكانو (ِ)

 .ُٕٔ، ُٔٓ: كينظر لو ِٕ: ديكانو (ّ)
 .ٓٗ: ديكانو (ْ)
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كىذا غيض مف فيض في ذكر التكحيد كمعرفة عرب الجاىمية بكجكد اهلل 

راء، كأف البشر كميـ إلى فناء كيبقى كجو اهلل عا جاء عمى ألسف الشكتكحيده مـٌ 
: األحد، كما في قكؿ لبيد

     و كاُّت لشتٍر ام لج  ُا بم ُا 

 (ٕ)وكاُّت نعيِل و الملَل ز ِئاُ  
 

: *حمند مضطفى هّدارة ورّد نظرية الشك
ـ عمى كجكد أراد االستدالؿ بالقرآف الكرمأٌنو " مرجميكث"رد عمى أكؿ ما مي 

: كييفيـ مف ذلؾ أمراف ،شعراء جاىميف
فاراد التماس ، لدينا أخبارىـ كأشعارىـ ةكجكد شعراء جاىمييف معمـك إنكاره : اوا

. الدليؿ إلى كجكدىـ
ما قبؿ  راده في عصرأما  أك إنكار إثباتاعتماده عمى القرآف كحده في  :و لأمنت

ال يؤمف  "مرجميكث" كما افٌ  ،أدب كأعمى أٌف القرآف ليس كتاب تأريل اإلسالـ، 
كيفيـ ، فكيؼ يعتمد عمى مرجع ال يثؽ بصحتو ،ف النو نصرانيآبالقر

    : مف اآلية" مرجميكث"

   

      

   

   (ّ) ف الكاىف إ
 . كالمجنكف كالشاعر سكاسية

                                                                                                                                                                               

 .ْٗ: ديكانو (ُ)
 .ُِٕ: ، كينظر لؤِْ: ديكانو (ِ)
 .ُْٔ-ّٗ: االدب العربي في العصرالجاىمي *

 .َّ-ِٗ: الطكر (ّ)
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مف ، يأتية الرئىالكاىف مف  كلكفٌ  (ُ)كف بالغيبأبكيستنتج أف الشعراء كانكا يتفٌ 
، طو الشيطاف مف المٌس ف يتخبٌ ـكالمجنكف ، اىا مف خبر السماءؽٌ الجٌف بكممة يتؿ

فكيؼ تسنى  ،ال يعني اقترانو بالكاىف كال بالمجنكف ةككركد الشاعر في اآلم
 :مرجميكث استنتاج تنبؤ الشاعر بالغيب كقد بنى ذلؾ عمى فيـو خاطئ آلية الشعراءؿ
     

  
(ِ). 

ؾ ليس كذؿ. ؿ عمييـ الشياطيفاكيف اآلثميف ىـ الشعراء الذيف تنزٌ أف األؼٌ 
 -ـ المؤمنيفأ ان عف عائشةكقد ركل البخارم حديث، فاقٌ صحيحان الف المقصكد ىـ الؾ

، عف الكٌياف-صٌمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسٌمـ -سأؿ ناس النبي -رضي اهلل عنيا
 -النبي: فقاؿ .حقان  ءا رسكؿ اهلل فانيـ يحٌدثكف بالشيم: قالكا .ءبشي إٌنيـ ليسكا: فقاؿ

في تمؾ الكممة مف الحٌؽ يخطفيا الجنٌي فيقرؤىا  -صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ
 .(ّ)مف مائة كذبة أكثرفيخمطكف معيا ، إذف كٌليو كقرقرة الدجاج
، عميو الشياطيف كيٌدعي عمـ الغيب كليس مف تنزؿ ،األثيـليس إذف فالشاعر 

إٍف ىك إاٌل ذكر كقرآف  .كما عممناه الشعر كما ينبغي لو: اآلية" مرجميكث"كقد فيـ 
مبيف

الشعر الجاىمي كاف كالمان  فٌ أبفيحكـ  ،القرآف كحده تخٌص  اإلبانةإف  .(ْ)
القرآف ال تعني نفي  إلى ةاإلباف دافسإالف  ،كاآلية ليس كذلؾ، مبيف غامضان غير

ف جاءت آيات كثيرة تشير ، عف الشعر بانةاإل  ماإفٌ  "مبيف" قبأفٌ كصؼ القرآف  إلىكا 
ر إلى الشع اإلشارةكاف المقصكد تثبيت معنى الكضكح في الداللة لمقرآف مجردان مف 

كالسحر  ؛استخدمت صفة لعشرات مف المكصكفات" مبيف"كممة  إفٌ بؿ ، كالى سكاه

                                                             
(1) The Origins of Arabic Poetry: 417. 

 .ِِِ-ُِِ: الشعراء (ِ)
. ِِٖ/ّ: كثيرابف  عمى تفسير تيسير العمي القدير (ّ)
 .ٗٔ: يس (ْ)
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أك النذير أك الخصيـ أك البالغ اك الخسراف اك  الحؽ أك، أك العدك، أك الضالؿ
 .(ُ)كغير ذلؾ كثير، الثعباف

كىي أف الرسكؿ  "معضمة"لمسألة أخرل بما يسمييا  "مرجميكث"كيعرض 
لـ يكف يعمـ الشعر ككاف يدرؾ أف ما  -آلو كصحبو كسمـصمى اهلل عميو ك -الكريـ

كف ؿ مكة الذيف ييفترض أنيـ يعرفكف الشعر كانكا يظفٌ قبينما أ ،يكحي إليو ليس شعران 
ىذه الشبية المسمكمة في شكؿ  "مرجميكث"كيسكؽ  .الرسكؿ شعران  إلىبما يكحي 

ىما يتعامى كىذه المسألة في شقيف في كال .معضمة تأسيسان عمى كصؼ الكٌفار
 -صمى اهلل عميو كآلو كصحبو كسمـ -الرسكؿ أفٌ  فيك :األكؿ، عف الحؽٌ  "مرجميكث"

كبير بيف فرؽ ك ،كليس ىناؾ عربي لـ يكف يقكؿ الشعر، لـ يكف يعمـ الشعر
  .المعنييف

كىك أمر ال يشتبو ، كا أٌف القرآف شعران مف العرب ظفٌ  ٌف الكفارإ: الثاني ؽٌ شكاؿ
رؼ النظر عف ىذا الفف صك قكمتـجؿ اؿأ نو اٌدعاء مثؿ أم اٌدعاء مفكلؾ ،بدان أعمييـ 

. كالقكؿ المعجز الذم نزؿ بو القرآف الكريـ
فييا أف الشاعر كاف ييعرؼ بمادة  معدٌ عمى ذلؾ نتيجة م"مرجميكث"كيبني 

فكأنو يريد أف يقكؿ إٌف شكؿ الشعر ، أكثر مما ييعرؼ بصياغتيا -غالبان  -أقكالو
ثـ يعكد لمقكؿ أٌف إنكار أف . كاحدةا ـتوالقرآف ظاىران كلكٌف مادٌ يختمؼ عف شكؿ 

بؿ إلى طبيعة ، الخمك مف االنتظاـ في شكؿ األقكاؿ إلىيككف القرآف شعران ال ييشير 
ق في محاكلة مردٌ  "مرجميكث"ذا اضطراب كاضح في فكر كه. (ِ)المادة اليمعَّمبر عنيا

، مضمكفلجاىمي مف حيث الشكؿ أك اؿالربط المفتعؿ بيف النص القرآني كالشعر ا
 .بدان بأمًّ منيماألكف ىذا الربط ال يستقيـ 

                                                             
. ََُ-ٖٗ: ىٌداره: ر الجاىميالعربي في العص األدبينظر  (ُ)

(2)
 The Origins of Arabic Poetry: 418. 
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ميـ القديمة تيا األؼعف النقكش التي خؿٌ  "مرجميكث"كيأتي الحديث في نظرية 
ليرل أنو مف المستحيؿ االستظيار مف النقكش العربية أف العرب كانت لدييـ أية 

عف كجكد نقكش شعرية عند العرب أك عند  كافتراضو ىذا. فكرة عف النظـ أك القافية
أف تككف لدل  -تأسيسان عمى ذلؾ -أما نفيو .مان محتٌ  أكأٌية أٌمو قديمة ليس أمران الزمان 

الٌكياف في الجاىمية ىـ  فاٌدعاء يريد أف يصؿ منو إلى أفٌ " الشعر" العرب فكرة عف
الذم كاف  ىي الشعر -ىايسميٌ  الغتيـ الغامضة كـ أك -كأف سجعيـ ،الشعراء

ؿ عالقة بيف الشعر الجاىمي المتمثٌ  إيجاديريد مف ذلؾ كغايتو  .معركفان في الجاىمية
كيبف القرآف الذم يعتمد في  -كاف ال يشير إلى ذلؾ صراحةن  فٍ إك -اففي سجع الكوٌ 

. (ُ)ىا البالغيكفكما يسميٌ  -بعض آياتو عمى األسجاع أك الفكاصؿ
كيستند في ،تسرع في الحكـ كسكء الفيـكىناؾ عدة آراء لمرجميكث تتسـ باؿ

أبيات ألبي تماـ يذكر فييا أٌف العرب ال ييتمكف في الشعر إاٌل بما يسجؿ في 
عمى أنو ليس ىناؾ ، كيقرف ذلؾ بيكراس الشاعر الركماني،معاركيـ كجالئؿ األعماؿ
كعميو فميس مف مبرر لمجمع بيف ، راستماـ فكرتو مف ىك أبيأٌم دليؿ عمى استمداد 

. اإلشارةالشاعريف في ىذه 
ض قكلو بأف القبيمة التي يظير فييا الشعر األكثر جكدة تسيطر عمى كييرؼى 

رالقبائؿ األي  كيٌدعى أف . في المصادر العربية -حقيقة -كىك قكؿ ال سند لو، خى
فيك بذلؾ يجرد الشعر العربي مف أٌية صفة . الشعراء ليسكا أاٌل مٌسجميف لالحداث

: إلى مصادمة مع اآلية القرآنية ليصؿ مف كراء ذلؾ، د نظـ كثائقيفنية كيجعمو مجر
     

                                                             
. َُِ: ىٌدراة (ُ)
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ران أنيـ عمى العكس يسجمكف ما فعمكه في مقرٌ  (ُ)

. (ِ)الكاقع أك ما شاىدكه
قييا مف ديكاف أبي تماـ كمف ديكاف تكيحاكؿ أف يضع حدكدان لمشعر العربي يس

كىذا  ،يخرج عف الحدكد التاريخية أك التراجـ الذاتيةال قكؿ باف الشعر في، الحماسة
 أحاسيسالنو يعبر عف ، األمر ال ينطبؽ عمى الشعر عند أيٌة أٌمة كفي أم مكاف

. (ّ)الشاعر كعف تفاعمو مع الظكاىر الخارجية
 منذ الكىمة األكلى مبتدئان  ؾثـ يعرض بدايات الشعر الجاىمي كنشأتو فيشؾ

ككاف  "برزخ العركضي"كىـ كانو مف كضع  لفراىيدم كاف العركض مجردبعركض ا
كقد جعؿ مف برزخ العركض  .(ْ)كذابان معتمدان عمى الخبر مف غير كجيتو الصحيحة

 .عالمان يكازم الفراىيدم الذم عممو كفضمو باؽ إلى يكمنا ،الذم ال عمـ لو كال أثر
ضعيفة التي تتضمف مبالغات غير كعمى المنكاؿ نفسو يأخذ باألخبار كالركايات اؿ

عمى الرغـ مف ذكر ابف ، منطقية كالشعر الذم يكرده بعضيـ كينسبكنو إلى عيد آدـ
.  (ٓ)سالـ لذلؾ األمر في طبقاتو كتكذيبو لمخبر

، كمثؿ ذلؾ محاكلتو إثبات أف العصر االمكم كاف عصر بداية لمشعر العربي
كاف " -رضى اهلل عنو -عمر بف الخطاب قكالن منسكبان إلى (ٔ)السيكطي ففيما نقمو ع

غمت عنو العرب فتشا اإلسالـفجاء ، كلـ يكف ليـ عمـ أصح منو، عمـ قـك الشعر
فٌمما كثر اإلسالـ كجاءت ، كأليت عف الشعر كركايتو، بالجياد كغزك كفارس كالرـك

                                                             
 .ِِٔ: سكرة الشعراء (ُ)
. َُّ: ىدارة (ِ)
. َُّ: ىدراة (ّ)
 .ّٔٔ/ِ: معجـ األدباء: ينظر (ْ)

 .ِٔ/ُ: طبقات خمكؿ الشعراء: ينظر (ٓ)

 .ِْٖ/ُ: المزىر (ٔ)
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فمـ يؤكلكا إلى ديكاف ، راجعكا ركاية الشعر ،العرب في األمصار كاطمأنت، الفتكح
لقتؿ ىمؾ بالمكت كامف كقد ىمؾ مف العرب ، كا ذلؾؼكأؿ ،مدكف كال كتاب مكتكب

إلى  توىذا الخبر كيرل نسب "مرجميكث" دؽتفيف "كثرهأفحفظكا أقٌؿ ذلؾ كذىب عنيـ 
. (ُ)األمكيةألف زمف اليدكء لـ يأت إال مع الخالفة ، تأريخيخطأ خطاب بف اؿعمر 

مع كجكد ىذا ، القميؿ لشعر الجاىمي إالٌ مف ا أنو لـ يتبؽى  "مرجميكث"كفي رأم 
يريد أف  ضح أنو التٌ في ،اليائؿ مف الشعر الجاىمي المكركث إلى يكمنا ىذا الكـٌ 

ق المصادر األدبية كما جاء تمف الشعر الجاىمي الحقيقي أثبت ىائؿو  كـٌ  يتصكر كجكد
كال أف ،جميكث ال يستطيع أف يفيـ ذلؾرـؼ. في كتب ابف سالـ كابف قتيبة كسكاىما

ٌف عرائس الشعر قد أفيك يذكر بسخرية ، تيـ أمة شاعرةيتصكر أف العرب في جاىمي
. (ِ)ا أكحت لميكنافمـٌ  أكحت لمعرب أكثر

شكككو لركاية الشعر الجاىمي كفي كيفية كصكلو إلينا  "مرجميكت"ق كقد كجٌ 
، اإلسالـقكا تمكا أك ماتكا مٌمف اعتفمعظـ ركاتو قد ؽي  أفٌ فيرل . تدكينو إمكانيةكحتى 

العربية تؤكد عمى  األدبيةالمصادر  أفٌ عمى  ميمتيـ الركاية أناسبؿ يشؾ في كجكد 
ق بكجكد كيستند في شؾٌ . كجكد سمسمة ركاة الشعر العربي إلى بداية العصر العباسي

حتى بؿ نجده يشكؾ  ،(ّ)مف الشعر كالشعراء اإلسالـإلى مكقؼ  ،شعر يركل أك ركاة
بالخط الحميرم أك الحركؼ الحميرية التي تتعارض مع ما كتب  في أمر كتابة الشعر

شطر كأنو مما يجعؿ الشعر ال يبدك أنيقان التدكير بيف األ أكبيف الشطريف  بو الشعر
يقرف بيف النثر المسجكع كبيف القرآف كانو شبيو بأسمكبو كيشكؾ في ك .بتمؾ الحركؼ

                                                             
(1) The Origins of Arbic Poetry: 427 
(2) The Origins of Arabic Poetry: 423. 

، كيمكف الرجكع الى آراء يحيى َُٖ-َُٔ: األدب العربي في العصر الجاىمي: ينظر (ّ)
. فيما تقدـ مف ىذا المبحث لالستزادة في العرض" مرجميكث"الجبكرم في رد نظرية 
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شعر الجاىمي المبنية عمى سكء في اؿ قعجاز القرآني منطمقان مف فكرة شؾٌ أمر األ
. المنيج العممي كعدـ الفيـ الصحيح لشفاء داء تعصبو ضد اإلسالـ

فيـ إاٌل عمى أنٌو أٌكؿ القرآني ال مي  اإلعجازكيصؿ إلى أٌف  ،فيربط بيف األمريف
ترٌدد القرآف بيف  فٌ أك ،كأنيـ لـ يككنكا ذكم بياف قبؿ ذلؾ ،صكرة بيانية عرفيا العرب

. (ُ)كع كالشعر أمر منطقي يدعك إلى كجكد الشعر بعد ذلؾالنثر المسج
كيتناكؿ ىٌدارة بالرد عمى مكقؼ مرجميكث مف الركاية كالركاة كمياجمتو لحٌماد 

الركاية كتجميع كؿ المصادر كاألخبار مف أجؿ التشكيؾ في صحة ما يركيو مف 
يد فشأنو تؼ كؿ ما مف (ّ)كيستحضر ىدارة ،(ِ)-قاتالسيما المعؿٌ  -الشعر الجاىمي

تشكؾ مبؿ أخذ  ،ادق بحـٌ في شؾٌ  "مرجميكث"إذ لـ يقتصر  ،كشكككو "مرجميكث"آراء 
عمر بف العالء كاالصمعي  كأبيعمرك الشيباني  أبي أمثاؿفي ركايات اعالـ ثقاة 

العالـ  (ْ)دؾ في ركاية المبرِّد فيشؾٌ  ،أعالـ القرف الثالث اليجرم إلىكصكالن  ،افسككي
يشكؾ في المجاميع الشعرية المركية عف القبائؿ كخاصة شعر بؿ  .الثبت الثقة

حدان فييا أقبيمة ىذيؿ كأنو لـ يجد  إلىارس بف ؼ متخذان مف خبر زيارة أحمد، ييفذؿالو
كالخبر يركيو ياقكت كقد خمط مرجميكث في  .حد مف الشعراءأاسـ  أكيعرؼ الشعر 

. (ٓ)ركاية الخبر لسكء فيمو الخبر
أف الخمفاء شٌجعكا الركاة  "مرجميكث"العممي أف يٌدعى  كمما يجافي المنيج

كينقؿ عمى ذلؾ ركايات مفردة تتصؿ بمجالس الخمفاء كرغبتيـ  ،عمى انتحاؿ الشعر

                                                             
(1) The Origins of Arabic Poetry: 426. 
(2) The Origins of Arabic Poetry: 428. 

. ُُّ: االدب العربي في العصر الجاىمي: ينظر (ّ)
 .ُُٓ/ٓ: معجـ األدباء: ينظر (ْ)

 .ٖ/ِ: معجـ األدباء: ينظر (ٓ)
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ة بصمة إذا قكرنت أك عكرضت حلكنيا ال تمت إلى الص، في سماع الشعر القديـ
. (ُ)بالكقائع التأريخية كالتمحيص العممي
 -كىك شاعر جاىمي -ر لذم األصبع العدكانيكينقؿ الخبر عف ركاية شع

ثالثة منيا كانت  أفٌ  "مرجميكث"كيرل ، كعددىا ستة ثـ في ركاية أخرل اثنا عشر بيتان 
اد سمتخذان مف ذلؾ مدعاة لؼ ،حتى ينتيي األمر إلى كجكد سبعة عشر بيتان  ،صحيحة

 (ِ)أك نسبتيا لكنو لـ يدرؾ أٌف اختالؼ العمماء العرب حكؿ صحة أبيات .ذٌمة الركاة
عمى  ق يدؿٌ فٌ إبؿ ، أمر طبيعي ال يطعف في الشعر الجاىمي، صياانؽإأك زيادتيا أك 

ليس  ،ثبات كجيات نظر العمماءإ فٌ إك، ثيؽ الشعر كالتحرم عف الٌدٌقةزيادة تك
. (ّ)األحكاؿ أف تككف متفقة في كؿٌ  ةبالضركر

مف الشعر  اإلسالميمكقفان خاطئان عف مكقؼ الديف  "مرجميكث"كيطرح 
جاىمي قرنان مطمقان كصكالن إلى فيقرف بيف الكثنية كالشعر اؿ، الجاىمي كالشعراء الكثنييف

لو ضمف محك  اإلسالـمحك : األٌكؿ: أساسيف لىلشعر الجاىمي عؿكامؿ  فضو ر
، اإلسالـميا التي حطٌ  األصناـلو مثؿ تمؾ ف الشعر مثى أكؾ .الكثنية بكؿ صكرىا

تثبيت : كالثاني. يف أسممكا ذلؾ الشعر الكثنيذكم العرب اؿاستبعاد أف ير إلىيصؿ ؿ
ككأٌف الشعر في نظره ينبغي أف يككف .فكرة كثنية ىذا الشعر كرفضو إف لـ يتضمنيا

. (ْ)حكؿ كما يعتقدففانو ـفإف لـ يكف كذلؾ ، تصكيران كامالن لمديانة الكثنية
يؤدم إلى إثبات أٌف  إٌما أفالمخطكء فيما يقكلو عف الشعر إٌنو كرأيو األخير 

أك إثبات أٌف قدران كبيران مف ، اإلسالـالشعر الجاىمي كٌمو منحكؿ كأنٌو كتب بعد عيد 
كاف معركفان كمألكفان لدل الجاىمييف الكثنييف إذا صٌحت ركاية  اإلسالميةالمعاني 

                                                             
. ُُٗ: األدب العربي في العصر الجاىمي (ُ)

(2)
 The Origins of Arabic Poetry: 432. 

 .َُِ: األدب العربي في العصر الجاىمي (ّ)
(4)

 The Origins of Arabic Poetry: 434. 
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تاف بسبب خطأ المقدمات العممية ليذا طكءخـككمتا النتيجتيف . الشعر الجاىمي
. (ُ)كاإلسالـالمتعصب ضد العركبة الباحث 

 كألفاظالتكحيد كذكر اهلل  ألفاظعند أبيات لشعراء ترد فييا  ثكيتكقؼ مرجميك
ق أنيا لـ يقميا شعراء مف مشابية لما جاء في القرآف عمى لساف الشعراء ليثبت شؾٌ 

.  (ِ)الجاىمييف ككٌميا تشير إلى عصر اإلسالـ كظيكره
فيزعـ أٌف  ،التي يقيميا عمى مقدماتو الخاطئةفي نتائجو  "مرجميكث"كيمضي 

كاف لو مبشركف ثاركا عمى كثنية  -كسٌمـ قصمى اهلل عميو كآلو كصحب -الرسكؿ
 ،(ّ)ككانت المسيحية يكميا مسيطرة عمى أجزاء مف الجزيرة العربية ،العرب الجاىمية

كتبكا أشعارىـ مادامكا قد  ،ثـ يناقض نفسو فيٌدعي أٌف الشعراء النصرانييف الجاىمييف
. (ْ)ككانكا صدل لمقرآف ال لمكتاب المقدس لذا فشعرىـ زائؼ ،كأنيـ مسممكف مكٌحدكف

ؿ ت نتيجتو التي تكٌص صادقة كصحٌ  "مرجميكث"فيعقب ىٌداره أف لك كانت دعكل 
 ،ةؼمفبمعارضة المشركيف كأىؿ الكتاب الع اإلييا لما كاف اإلسالـ كرسكلو قد جكبو

. (ٓ)اإلسالـالذيف يشير إلييـ قد تسابقكا إلى دخكؿ المبشريف  ىؤالءكلكف 
 اإلسالـؾ في الشعر الجاىمي كفي ق يشؾٌ جدف "مرجميكث"كآخر مطاؼ شككؾ 

كٌؿ القصائد الجاىمية التي كصمت إلينا جاءت بمغة  ليدعى بأفٌ  ،في الكقت نفسو
أنو قد فؾ ،بميجة القبائؿ التي ينتسب الييا شعراؤىاتككف ككاف يفترض أف  ،القرآف
القبائؿ العربية استخداـ لغة القرآف كيقارف ذلؾ بما حدث في االحتالؿ الركماني  ألـز

 ر كجكد لغة مشتركة قبؿثـ يقرر أٌنو مف الصعب تصكٌ  .اليطاليا كفرنسا كاسبانيا
                                                             

 .ُِِ: األدب العربي في العصر الجاىمي (ُ)
 ، كينظر بيذا الصدد أيضان ُّٖ-ُِٓ: األدب العربي في العصر الجاىمي: ينظر (ِ)

. الجبكرم فيما تقدـ مف ىذا البحث لالستزادة. د
(3)

 The Origins of Arabic Poetry: 439 
(4)

 The Origins of Arabic Poetry: 440. 
 ..ُّٗاالدب العربي في العصر الجاىمي (ٓ)
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أما القبائؿ الجنكبية فيستبعد تماما كتابتيا بالمغة العربية الشمالية  .(ُ)مجيء اإلسالـ
شعارىا ألجؿ الحكادث التي ليا صمة أصنعت  اقفٌ أكيٌدعى  -ة القرآفلغ -المكحدة

. (ِ)باألساطير
فكجكد األفكار " :فيقكؿ ،يربطو بما تقدموؿحديثو األخير  "مرجميكث"كينيي 

كاستخداـ الميجة ع تبرىف بكضكح عمى التزييؼ كالكض، اإلسالمية في أشعار كثنية
. (ّ)"لمشٌؾ الخطير التي جعميا القرآف لغة فصحى تقٌدـ أسسان 

يقدـ الدليؿ تمك الدليؿ  "مرجميكث"كالحقيقة إٌف ": فيعٌقب ىٌدراة عمى ذلؾ بالقكؿ
األمر الذم يجعمو يتجاكز ، عمى عدـ فيمو لطبيعة الٌمغة العربية كآدبيا كركح اإلسالـ

فكيؼ ييمـز اإلسالـ القبائؿ العربية استخداـ لغتو؟ بؿ .حدكد المنطؽ كالعقؿ كالتاريل
ككيؼ  كيؼ يمكف أف يككف لمقرآف لغة ليست ىي العربية الٌسائدة بيف القبائؿ العربية؟

يجعؿ انتشار اإلسالـ في داخؿ الجزيرة العربية احتالالن شبييان باالحتالؿ الركماني 
ككأٌنيـ استخدمكا في القضاء ، ككاٌف المسمميف جنس مف غير العرب، لمبالد األكربية

. (ْ)"كالكحشية ق الركماف مف أساليب القيرعمى الكثنية ما استخدـ
زاء كجكد لغة عربية مشتركة في الجاىمية بيف قبائؿ إ "مرجميكث"لقد كقؼ 

ينسج األكىاـ الستبعاد  كظؿٌ  ،يران لمشككؾثكقؼ متحيران مست،الشماؿ كقبائؿ الجنكب
فالمعركؼ أنو منذ منتصؼ القرف  .د بيف عرب الشماؿ كعرب الجنكبأم أمر مكحٌ 

أف قبائؿ الشماؿ أخذت تغير عمى الجنكب بعد ضعؼ الدكلة ، رابع الميالدماؿ
حدثت ىجرة كمف ثىَّـم استقرت الشمالية كنشرت لغتيا في الجنكب، كذلؾ  الحميرية

ثر عمييا كمف النقكش التي عي ، لغة الشماؿ لسانان ليـ االجنكبييف إلى الشماؿ كاتخذك

                                                             
(1)

 The Origins of Arabic Poetry: 440. 
(2)

 The Origins of Arabic Poetry: 441. 
(3)

 The Origins of Arabic Poetry: 442 
. َُْ: الجاىمي االدب العربي في العصر (ْ)
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، ر في شمالي الحجازٌط العربي نشأ كتطكٌ في الجزيرة العربية يمكف معرفة أٌف الل
كلغة تمؾ النقكش كانت العربية ككتبت في أطكار ، مطككانت نشأتو مف الخط النب

 أثبتياكمف الطبيعي أف تككف ىناؾ فكارؽ بيف ليجات تمؾ القبائؿ كقد  .مختمفة
. (ُ)مف مثؿ العنعنة كالكشكشة كغيرىا، المغة قغة أك فؽؿعمماء اؿ

الشعر الجاىمي يطرح ، مف شكككو حكؿ صحة "مرجميكث" كبعد أف ينتيي
 اإلسالـكىؿ كاف قبؿ ، تبعث عمى الدىشة كالعجب حكؿ بداية الشعر العربي أسئمة

كال يزاؿ معتقدان أف ، اإلسالـبؿ يشؾ في كجكد أم بيت مف الشعر قبؿ ، أك بعده
آف يخمك مف أية كلما كاف القر، (ِ)القرآني األسمكبالشعر العربي مرحمة متطكرة عف 

إلى المكسيقى كتخبر المصادر عف معرفة العرب المكسيقى في العصر  إشارة
فيؿ كجد عند العرب الكزف الشعرم مف قبؿ بيذا االنتظاـ كالغزارة التي ، األمكم

 اإلنساف أفٌ عف إدراؾ  "مرجميكث"كىذا األمر يظير عجز  (ّ)يكشؼ عنيما شعرىـ؟
بؿ ما أبعده عف فيـ العصر .سيقى المصاحبة لمعمؿالبدائي يتكصؿ إلى نكع مف المك

 .(ْ)ان مبكرالجاىمي كمجتمعاتو المتحضرة التي عرفت الغناء كالمكسيقى 

                                                             
عمى أسئمة تمؾ الفكارؽ  لالطالع.ُُْ-َُْ: العربي في العصر الجاىمي األدب: ينظر (ُ)

 .الميجية
(2)

 The Origins of Arabic Poetry: 447 
 .القباف كالغناء في العصر الجاىمي لمدكتكر ناصر الديف األسد: ينظر (ّ)

. ُِّ: دراسات المستشرقيف: ينظر (ْ)
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لدين األسد على املستشرق دالفيدا رّد ناصر ا
 قكقد قرأنا مكقفو ذلؾ في مقاالتو عف بالد العرب قبؿ اإلسالـ، الذم كجدنا

إف الركاية . كايات التاريخية لمشعر الجاىميمبالغان في مكقفو كمتشكٌكان في الر
ليست أكثؽ كال  -الجاىمية األخيرة -التاريخية عف بالد العرب في عصكرىا الكسيطة

أضعؼ مف أم ركاية أخرل عف أم عصر تاريخي ييحتاج فيو إلى الدليؿ المباشر، 
، أك ف مصادر التاريل الركماني في القركف الخمسة األكلى لوـتككف أضعؼ  فقد ال

خير  -، بؿ قد تككف في بعض كجيكىا(ُ)مصادر تأريل العصر القديـ في الدانمارؾ
كمصادرنا في القرنييف . تخمك مف الفجكات كاألخطاء ، عمى الرغـ مف أنيا ال-منيا

تبيف كٌؿ ما كيتب عف الجاىمية العربية، بسبب ضياع  الثاني كالثالث اليجرييف ال
ذ لـ يب مف بعضيا غير قطع كمختارات، بؿ إٌنيا كانت  ؽى الكثير مف المؤلفات، كا 

مؿ فبدالن مف أف تيدؼ إلى التسجيؿ الشا -الركاية التاريخيةأم  -ذات جانب
ر إلشارات تاريخية معينة في تقديـ تفسي: أىداؼ ةأصبح ليا ثالث"لألحداث الماضية، 

مة الٌعزة كر القرآف، كشرح الحكادث التاريخية في الشعر القديـ، كأخيران خدبعض س
القكمية كمطالب أشراؼ العرب ككضع أنساب كاسعة ألكثر األسر البارزة كذكر 

ىي العنصر  فقد كانت الخصكمات القبمية التي تفكؽ الحصر ،(ِ)"مفاخر قبائميـ
الرئيس في تاريل األعراب، ككانت مف بيف أكثر قبائؿ العرب جٌدان قبيمة تميـ، كذلؾ 

تميـ لما جاء مف شركح كافية كتبيا أبك عبيدة ألف المصادر عنيا أك عف حركب 
ما يذكراف في عمى نقائض جرير كالفرزدؽ، ككالىما مف قبيمة تميـ، إذ كانا كثر

. حاد أسالفيماأشعارىما أـ

                                                             
 .ّٕٓ: مصادر الشعر الجاىمي: ينظر (ُ)
 .ّٕٓ: مصادر الشعر الجاىمي (ِ)
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فأف كاف الشعر الجاىمي أىـ مصدر مف مصادر المعرفة ببالد العرب في 
 ف ىؿ كاف كٌمو مكثكقان ، لؾ-بؿ ظيكر اإلسالـعصر ما ؽي  -العصكر العربية الكسيطة

كمسألة تمؾ الثقة كالصحة بحثيا عمماء كثيركف كىي مسألة أك مشكمة عسيرة . بو
كحتى لك كاف . كدقيقة، كقد بالغت المصادر كالركاة في مسألة كضع الشعر كنحمو

ىناؾ قصائد كثيرة قد نحمت كنحؿ شعر كثير كما أحدثو الركاة مف النسبة مف 
ىذا  كمع كؿٌ . حةلركاية الشعرية في جممتيا أصيمة كصحيالشعراء، فال ريب أف ا

فالشعر الجاىمي يكاد يعجز عف إعطائنا صكرة صادقة كاممة عف بالد العرب 
كممات  -أم الشعر -ىا كتغٌيرىا كتنقٌميا، ألنواضطراـكماضييـ كأياميـ كحياتيـ بكٌؿ 

رم مكجزان كٌؿ شعرية أك كممات منتقاة يدخميا الشاعر في استعمالو المغكم الشع
اإليجاز ما يتعمؽ بحياتو أك حياة قبيمتو أك العالقات التي يقيميا مع قبائؿ بؿ بمداف 

مجاكرة أك بعيدة عف جكاره بؿ أننا أكثر ما نقرأ في ذلؾ الشعر المكركث تفاخر 
في جاد كبطكالت األسالؼ أك التفاخر الذاتي أم فخر الشاعر بنفسو كاإلشادة باألـ

كنزاالتو ككصؼ خصكمو كما يتعمؽ بتمؾ المنازالت  -اف فارسان مثالن إف ؾ -بطكالتو
. كتمؾ الخصكمات
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 والبحث الدراسة خامتة
 من أسعفنا وما االستشراقية األدبية الدراسات نامض مع رحمتنا انتيت أن بعد
 الشعر او بالتحديد الشعري -الثقافي ثناومور عن الدفاع في العالقة ذات المصادر
 الذي رَّر لثا العرب بكنز تعترف أن غاليا التي العقول بل لألقالم والتصدي -الجاىمي

قدم دراستي في جانب إذ أا نأ وىا .نوم تنتيياألكاديمية الحديثة  راساتالدفتئت  ما
ما جاء في دراسات المستشرقين من آراء ونظريات وأفكار عن القصيدة  ىوو أال منو

الذي قرأتو في آراء ىؤالء  الحيف رفعالعربية وعن الشعر الجاىمي، في محاولٍة ل
. الشعري ثناومور عنالمستشرقين 
 ءالؤه دراسة كيفية عمى والوقفات االطالعات ليذه تكون أن البد لذا

 أن البد ،القديم شعرنا بشأن لدييم تبمورت التي واآلراء الجاىمي لمشعر المستشرقين
. والوقفات االطالعات تمك نتائج لتكون النقاط ببعض نؤطرىا ثمار ىناك تكون

 األول الجانب لتمث :جانبين في ألكاديميةاالبحث والدراسة  نتائج انصبت وقد
: محاور بثالثة اىتمت التي المستشرقين آراء عمى جعاتاوالمر الردود تمك في

 الشاعر قابمية وعدم العربي الشعر عن الخيال ينفي من رد تُت حاول :األول
 أبدى وما الشعرية وموضوعاتو لقصائده اً فنّن  وسوقو خيالو إعمال عمى الجاىمي البدوي

تحافيا النصوص وسبك الشعر مجال في المتميزة والمقدرة الفني اإلبداع من  بخيال وا 
 النصوص ذلك عمى تشيد متقدمة فنيو مراتب إلى بو وسما والعبارة الفكرة برقي تميز
 الصيت ذات العربي الشعر معمقات السيما الخيال ذلكعمى  شواىد قتيس التي

 البدوي الشاعر لدى اً فنّن  لَّر صتأ فيما العربي الشعر تاريخ في والمميز والفني األدبي
 أو وحكايات قصص من المكتمل البناء ذات القصائد تمك في جاء وما الجاىمي
 بالذات عنينو ،الكثير ءالشي الشاعر فكر من أخذت التي التشبييات أو ،أساطير
 لكل أنّن  إال القصائد تمك بين متكررة كانت وان ،الشاعر رحمة في الناقة مشبيات
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 ومياراتو الذاتية تجاربو مضمناً  المشبيات تمك إلى لمولوج يسوقو خياالً  شاعر
بداعو . وا 

 فيص من عمى ردّناً  فكان جعاتاوالمر الردود تمك بين الثاني المحور أما
 ،الفردية األنا أو ،بالذاتية فيو ينغمس الشاعر نوأ ةتالبح بالغنائية الجاىمي الشعر
الدراسة  ظيرت انوه .ضيالما عمى كبيرة أىمية يعمّنق ال وأنو وجدانو يمثل وشعره

تُت قرأ يولكنن ،الوصفوالدراسات التي تناولت الشعر الجاىمي بيذا  ،تمك اآلراء فزيّن 
 الشاعر معايشة ىرظي مما الجاىمي الشعر بيا يطفح يكاد التي الشواىدتُت وقدم

 لنجد حتى المحيط ذلكل شتى ظروف من يبين وما ةتام ةمعاين حولو من لممحيط
 ذلك ىو وكأنو نحسو بل ،يسجمّنيا أن دون من منيا الفكاك يستطيع ال الشاعر
 وصورة براءغوال داحس حرب انتياء بعد شأن من لزىير كان كالذي مسببو أو الظرف

 لتمك ووالدات حياة رأيناه بل صمدة حجاراً أ صورتو عادت ما الذي لطلال ذلك
 ومياه وردية اءسن وىوادج أبيى حياة رأينا ظعنو في حتى -واآلرام العين -المخموقات

 ال المثال سبيل عمى -ستجمامواال لمراحة ةالنسو تمك عندىا حطّن ت زرقاء صافية
. الحصر

 تورؤي عن كشفت فنيو تصوّنرات تقديم في العربي الشاعر استطاعة يبرز مما
 مع يتعامل أن استطاع وقد .ذلك وغير -السواء عمى -والموت الحياة من وموقفو
 من وألقى ،واألبعاد الدالالت عميق نسانياً إ تعامالً  شعره في ضرىاحاست التي األشياء

 ال قصصاً  معو نقرأ وكأننا ،الكثير الشيء المكتممة القصيدة مشاىد عمى هفنّن  اللظ
 لدى فائقة قدرة تبرز ،واضح قصصي بأسموب قصيدتو مقاطع ميزت واحدة قصةً 

. معيا يتعامل التي األشياء جوىر إلى النفاذ في الشاعر
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 الجاىمية القصيدة في الموضوع بوحدة يتعمق فيما فيو الثالث المحور اأم
 ةالعربي القصيدة قطيعتو منو النيل عبثاً  المستشرقين الءؤه محاوالت فيو أثبتنا والذي
. والقافية الوزن غير فيو تنظم رابط ال شتى موضوعات إلى

 فكرة ردّن  في متمثالً  كان ما يدراست إليو يتنأوصل الذي الثاني الجانب أماّن 
 التي الجاىمي الشعر صحة في الشك نظرية ردّن  بل العربي الشعر في والوضع النحل
 خطاه واتبع ،النظرية ىذه ضالل في انساق من وردّن " مرجميوث" المستشرق بيا جاء

 بيذا حسين طو قدّنمو ما ونفي ،جاىمي شعر ىناك يكون أن نفي إلى قاده إتباعاً 
دد . الصّن

 عسى .والحياة الموت خمود وخالداً  بضين ال ثرّناً  معيناً  بيالعر شعرنا ويبقى
 في العممي مكانيا األطروحة ىذه تأخذ أن وعسى العممي يمسعا فيتُت وفق كونأ أن

 ربّن  اهلل الحمد أنْن  دعوانا وآخر المكتبات رفوف وقبل سطورىا قبل العمم لبةط صدور
 .المرسمين عمى وسالم العالمين
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ملحل تعريفي بسرية املستصرقني 
 (1931ديسمرب  25 -1836 عاممارس  2) Theodor Noldekeلدكى وتيودور ن

دافع ورد أسمح لو نتمطو الدائب، تيي اللمستررين االلمنن  ير مُم  نولدكويعد 
وأللعية ذىنو، واطالعو الوامع عمى اآلداب اليونمنية، واسقمنو السمم لثالث لن المغمت 

، لع امسطملة علره حسى جموز الرابعة (لعربية، والمريمنية، والعبريةا)المملية 
أن يظفر بيذه اللكمنة ليس فقط بين اللمستررين االلمن، بل بين  -والسمعين

.  اللمستررين جليعمً 
بلدينة ىملبورج  1836فن الثمنن لن لمرس منة  نولدكوولد سيودور 

Harburg  وية وصمر بعد ذلك نمظرًا لملدرمة حيث كمن أبوه وكياًل لملدرمة الثمن
وفن لنجن . "1866إلى منة  1849لن منة " Lingenالثمنوية فن لدينة لنجن 

لالمسعداد  1853حسى خريف منة  1849ىذه رضى سيودور اللدة لن ربيع منة 
لدخول الجملعة، خصوصًم سحت إتراف أبيو، وسوفر إبمنيم خصوصًم عمى اآلداب 

للم ميجعمو طوال حيمسو يحن إلييم، بل ويأمف  "والالسينيةاليونمنية "الكالميكية 
ورد مألو امنوك ىر ! أحيمنًم عمى أنو لم يسخصص فييم بداًل لن المغمت المملية

خرونيو ذات يوم ىل كمن ينوي حقًم أن يسخصص فن الدراممت اليونمنية بداًل لن 
رد عولجت عمى نحو  المملية، فأنكر ذلك اللمبب إال النو وجد الدراممت اليونمنية

وامع عليق بحيث لم يبق ثم لجمٌل لالكستمف الحديث، بينلم ليدان المغمت المملية 
. اليزال بكرًا، فيلكن فيو الوصول إلى اكستمفمت ليلة بميولة

ف إلى ذلك مبب آخر علمن، وىو أنو حين أراد االلسحمق بجملعة يضأورد 
طمب سوصية الى صديق تبمبو ، زوده أبوه بي1853فن منة  Gottingenجيسنجن 

وكمن . عملم الممليمت التيير، وخصوصًم فن العبرية H.Ewaldىينرش ايفمد 
رد بدأ ربل ذلك بمالللمم بلبمدئ المغة العبرية كلم أنو ورع لو حمدث  نولدكوسيودور 
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فوجيو ايفمد . جملمنن اضطره الى االنقطمع فسرة عن الدرامة فن اللدرمة الثمنوية
للدة فصل  نولدكوفحضر عميو سيودور . المغسين العبرية والعربية وآدابيلمالى درامة 

عن اآلرالية  Bertheauدرامن لدرامة المغة المريمنية، كلم حضر درس برسو 
إبمن الجملعة،  نولدكوالخمصة بملكسمب اللقدس، وىن اآلرالية الوحيدة السن درميم 

والى جمنب ذلك درس . لن سمقمء نفمو ألم ممئر الميجمت اآلرالية فقد درميم فيلم بعد
ورد واصل درامة المنمكريسية فيلم بعد  Benfayالمغة المنمكريسية عمى يد بنفمي 

(. 1872 -1864) حينلم كمن أمسمذا فييم  Kielوىو فن جملعة كيل 
وحصل . درامة المغسين الفمرمية والسركية -وىو طملب فن الجملعة -كذلك بدأ
، وىو اللوضوع الذي "سمريي القرآن"برمملة عن  1856فن منة  ااولى عمى الدكسوراه

، 1858أعن فن منة . وبعد عملين. فيلم بعد بأىم كسبو وأتيرىم نولدكوميخصو 
، نولدكوأعمنت أكمدلية بمريس عن جمئزة لبحث يكسب فن ىذا اللوضوع، فسقدم لو 

ئزة السن الظفر بملجم Amariوليكيمة ألمري  Sprengerوسقممم ىو واتبرنجر
وبعد ذلك . فرنك فرنمن 1333 1/3ضوعفت حسى نمل كل واحد لن الثالثة لبمغ 

وكمنت الرمملة   -سرجلة أللمنية نولدكونتر   –1860منة  -بعملين آخرين
 Geschichte des" سمريي القرآن: "لنقحة ليذه الدرامة سحت عنوان -بملالسينية

Qorans ًعد بملسعمون لع سمليذه اتفملن فيلم ب ، وىذه الطبعة سومع فييم جدا
Schwally .

وبعد أن حصل عمى الدكسوراه االولى وىو فن من العترين، بدأحيمة السنقل 
 "1857 -1856منة "فمرسحل أواًل الى فينم حيث رضى ررابة عمم . خمرج أللمنيم

يدرس لخطوطمت لكسبة فينم، وفن الورت نفمو اىسم بمسقمن المغسين الفمرمية والسركية، 
. وبقراء التعراء الصوفية الفرس، خصوصًم معدي وعطمر
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 1858حسى ربيع منة  1857ولن فيينم انسقل الى لندن فأرمم لن خريف منة 
: ، وىنم فن لندن حيث اللخطوطمت العربية الوفيرة واالممسذة اللمستررون الللسمزون

وكونن  Matthys de Vriesودي فريس  Junybllويونبول   Dozyدوزي
Kuenen-  التمب أواصر صدارة روية لع ىؤالء اللمستررين، وعكف  نولدكوعقد

لداسو لن الجيل  إلىسعرف  نفمو عمى رراءة اللخطوطمت العربية الثلينة؛ وفن الورت
دي خوية : اللمستررين اليولنديين الصمعد لن

De Goeje ودي يونج ،De Yong  وانجملنEngelmann وخصوصًم أوليلم ،
. 1909عو حسى وفمة د يخويو فن منة ة الحليلية مالذي بقيت الصداق

حيث عكف عمى لجلوعة اللخطوطمت  أللمنيمولن ليدن ذىب الى جوسم فن 
الى برلين حيث  -1858أبريل منة  26فن  -العربية فييم طوال تير، لضى بعده

اللمسترق االللمنن  R.Goscheجوتو . عكف عمى لخطوطمسيم وميل لو ذلك ر
" زالنلؤلفمت الغ: "نولدكور ينظ" وضع فيرمًم للؤلفمسو الغزالن الذي كمن اول لن

، 1860مبسلبر منة  2فن برلين حسى  نولدكووبقن . "1961اللقدلة، القمىرة منة 
ىنمك اتسغل لممعدًا فن لكسبة برلين لعمم ونصف، كمف إبمنيم  إرملسووفن إبمن 

 300و 200آنذاك بين وكمن عددىم يسراوح "بعلل فيرس لملخطوطمت السركية ىنمك 
. فن فينم -، للم دفعو الى لواصمة درامة المغة السركية السن بدأىم كلم رمنم"لخطوط

ورد كمنت صحسو لنذ طفولسو حسى آخر حيمسو ضعيفة  -وانسجمعًم لمصحة
 2رمم فن  ! –سحملفت عمييم االلراض، ولع ذلك عمش حسى سجموز الرابعة والسمعين

. برلين حسى رولم وطمف البالد الرئيمة طوال الطريق برحمة لن 1860مبسلبر منة 
وامسلرت الرحمة ثالثة أتير، وسعد ىذه الرحمة ىن الرحمة الوحيدة خمرج اللمنيم، الى 

والعجب انو لم يرحل لطمقًم الى البالد العربية . اجمنب رحالسو الى فينم وليدن وانجمسر
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بمغمت ىذه البالد وآدابيم  ن سخصصو وعلمو كمو يسعمقمر م عمى الواالماللية، 
. وسمريخيم وجغرافيسيم

وبعد أن عمد لن بريطمنيم عين لممعد ألين لكسبة جملعة جيسنجن فن 
وفن ينمير . 1862، وامسلر فن ىذه الوظيفة حسى ينمير منة 1860ديملبر منة 

جملعة جيسنجن التييرة فكمفو ايفمد   Privatdozentكمن رد عين لعيدًا  1861منة 
ودروس فن نحو المغة العربية، ودعمه " مفر اتعيم"ء دروس فن السفمير عن بملقم

. والسفممير القديلة عمى العيد القديم لن الكسمب اللقدس" اللتنم"ذلك الى درامة 
لكن فن نفس الورت أربل عمى درامة التعر العربن القديم، لمسعينًم بلم نمخو 

وكمنت ثلرة ذلك . بمن رحالسو إلييمإ لنو لن بين لخطوطمت فينم وليدن وجوسم وبرلين
 Alten"أبحمث للعرفة تعر العرب القدلمء"لعت فن كسمبو عدة لقمالت وأبحمث جُم 

Araber der poesie der Beitrage Zur Kenntnis   .
.  كذلك كسب درامة عن التمعر عروة بن الورد

ولن . الممليةثم بدأ ييسم اىسلملًم خمصًم بملنحو العربن والنحو اللقمرن لمغمت 
: ثلمر ىذا االىسلمم ميظير لو بعد ذلك بلدة طويمة كسمبمن ىلم

 Des Klassischen Aeabish (1897منة " )فن نحو العربية الفصحى" -1

Zur Grammatik 

أبحمث جديدة عن عمم المغمت " و( 1904منة " )أبحمث عن عمم المغمت المملية" -2
 .Semitishen Sprachkunde Neue Beitrage zur( 1911منة " )المملية

 
داعية وبملمغة المريمنية الحديثة السن يسكمم بيم تأيضًم بملمغة الم نولدكووتغل 

. "، وال سزال بمرية حسى اليومإيرانتلملن  ربن " فن لنطقة بحيرة أرلية
أمسمذًا لمغمت المملية ابسداء لن منة  Kielوكمن لسعيينو فن جملعة كيل 

ن كمن ذلك لم  -ٌي النكبمبو عمى المغمت الممليةدافع رو 1827حسى منة  1864 وا 
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فن الدراممت اللسعمقة بملعيد القديم لن الكسمب اللقمالت  يصرفو أبدًا عن االمسلرار
. العديدة فن ىذا البمب، ثم لسمبعة الكسمبة بملمغسين المنمكريسية والسركية

ليم عمصلة اق"عين أمسمذًا فن جملعة اتسرامبورج  1872وفن ربيع منة 
ورد بقن فن اتسرامبورج  -"أللمنيم بعد حرب المبعين إلىذاك االلزاس الذي ضم آن

ررة السن جمءسو لن جملعمت برلين عمى الر م لن الدعوات اللسك 1920حسى منة 
وللم الى أحيل : "1888نية، ولييسمك منة لملرة الثم 1879منة "وفينم  "1875منة "

ذلك يمقن بعض اللحمضرات وكمنت ىذه امسلر لع  1906الى السقمعد فن منة 
الفسرة الطويمة السن بمغت أكثر لن خلمين عملًم فن اتسرامبورج ىن فسرة امسقرار 

. لكمنسو ودراممسو وبؤرة اتعمعو فن عملم االمستراق
فن " Karlsruheالى لدينة كمرلمروىو  نولدكوارسحل  1920وفن ربيع منة 

زل ابنو الذي كمن آنذاك لديرًا لممكك حيث أرمم فن لن "ااعمىين النطقة الر
خيرة لن اا العتر الحديدية، وىنم فن كمرلمروىو فن لنزل ابنو رضى المنوات

، وكمنت زوجسو رد سوفيت ربل ذلك  1930ديملبر منة  25حيمسو، حسى سوفن فن 
وأنجيم عترة أبنمء وبنمت، وسوفن  1864، وكمن رد سزوجيم فن منة 1916فن منة 

 .بل وفمة أبييملنيم مسة ق
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 Wilhelm Ahlwardt (1828 – 1909)فلولم ألفرت 
وليم : أوكلم يكسب املو بملعربية عمى لم نتره لن دواوين -فميمم ألفرت

فن تلملن أللمنيم عمى بحر )  Greifswaldولد فن لدينة جريفمفمد  -ألورد
ن امسمذًا وكم 1909نوفلبرمنة  2، وفييم سوفن فن 1828يوليو منة  4فن ( البمطيق

وىو لن أردر اللسلكنين لن المغة العربية . فن جملعسيم التييرة، كلم كمن ألين لكسبة
: ولو فن ىذا البمب. وأكبر حجة فن التعر الجمىمن وتعر الرجمزين العرب

 The.  1869، جريفمفمد منة "العقد الثلين فن دواوين التعراء الجمىميين" -1

Divans   of   the  six  ancint  Arabic poets. London, 1870.  

" لالحظمت عمى صحة القصمئد العربية الجمىمية: "وفن إثره أصدر كسمبًم بعنوان -2
Bemerkungen uber der Aechtheit der  ،1872 .altarabischen 

Gedichte ( عند النمتر  1972وطبع بمالوفمت طبعة جديدة منة
(Verlag- Biblio Osnabruck, 1972) 

ىم ىنم الفصل االول لنو، وىوفن الفصول السملية يسنمول رصمئد ورد سرجلنم 
. التعراء الجمىمين تمعرًا، ورصيدة رصيدة، ويبين لم يظنو لنحواًل لنيم

 :1903منة  -1902أجزاء، منة  3فن  "لجلوع أتعمر العرب" -3

4- Sammlunhen alter arabischen Dichter Bde 3 ،3- 1902 وىن: 

 Elama, Iyyat, Nebst, Einigen" لغوية االصلعيمت، ولعيم رصمئد" -أ 

Sprachgedichte ."
يتسلل عمى ديوان رؤية بن  وىو" .1903برلين منة  2" ديوان العجمج" -ب 

 .Berlin, 1903: االلمنن؛ وفن العنوان 1903، لييسمك منة "العجمج

وظيرت السرجلة فن برلين  االلمنيةثم سرجم ديوان رؤية ىذا نظلًم الى المغة  -ج 
. 1904منة 
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وىذه النترات سدل عمى السالكو نمصية المغة العربية فقيًم وأدبًم، وعمى ردرسو 
وعمى الر م . الفمئقة عمى السحقيق الفيمولوجن الدريق لنصوص التعر العربن القديم

لن لرور أكثر لن خلمة ومبعين عملًم عمى صدورىم، فمنو لم سصدر ليذه الكسب 
فيرس اللخطوطمت "لكن أعظم أعلملو ىو . سحقيقمت خير لن سحقيق ألفرت ليم
 فن عتر لجمدات" العربية فن اللكسبة اللمكية ببرلين

Verzeichnis der arabishen der Koniglichen Bibiothek Zu Biblin 

Bande, 1887- 1899. Handschriften, 10. 

   
فيذا أكبر وأدق علل فيرمن لملخطوطمت العربية، ويلسمز بملدرة ومعة 

لو نظير حسى بملنمبة الى اللخطوطمت اليونمنية أو يس ول. ع واالحمطةاالطال
ورد صمرت ىذه اللخطوطمت . وميظل نلوذجًم اعمى ليذا المون لن العلل. الالسينية

 .العة سوبنجن، وفقد البعض لنيم فن اثنمء الحرب العمللية الثمنيةجفن 

D.S.Margoliouth (1858- 1940 )دافيد ظمويل مرجوليوث 
 اآلدابعمى  أكمفوردد صلويل لرجوليوث أثنمء درامسو فن يف ديفعرت

وكمنت ثلرة . درامة المغمت المملية إلىولن ثم انسقل  "اليونمنية والالسينية"الكالميكية 
طمليس بسرجلة  ارمطو" فن التعر"اللزدوجة درامسو ونترسو لكسمب  ىذه الدرامة

منة  أكمفوردأمسمذًا فن جملعة  ثم عين. 188سى بن يونس، ورد ظيرت فن منة م
فكسب بحثًم عن أوراق . ، ولن ثم ازدادت عنميسو بملدراممت العربية والمملية1889

وسرجم رملًم لن سفمير  ،"1893منة " بأكمفوردالبردي العربية فن لكسبة بودلن 
منة "االنجميزية، ونتر رممئل ابن العالء اللعري  إلى "1894منة "البيضموي 

 1896فن منة  Smith Payne Jessieعد أن سزوج جمن بين املث وب. "1898
". كنز المغة المريمنية: "علل لعيم فن نتر لعجم أبييم
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لحلد ونتأة "بدأ نتر دراممسو عن االمالم، وذلك بكسمبو  1905وفن منة 
" اإلمالم"، ورفى عميو بكسمب 1905الذي ظير منة " اإلمالم

Mohammedanism " اإلمالمسطور "لحمضرات عن  ألقى ؛ ثم"1911فن منة 
لكن ىذه الدراممت كمنت سمري فييم روح  ير . 1914، ونترت منة "فن بدايسو

عملية ولسعصبة، للم جعميم سثير المخط عميو ليس فقط عند اللمملين، بل عند 
العالرمت بين العرب : "وبنفس الروح كسب لحمضراسو بعنوان. كثير لن اللمستررين

ولع ذلك اخسمره اللجلع العملن العربن فن . 1924ظير فن منة الذي " والييود
. 1920دلتق عضوًا لراماًل عند نتأسو فن منة 

 اابحمثوليذا فإن فضل لرجميوث الحقيقن ينبغن أن يمسلس ال فن ىذه 
ليمروت " اادبمءلعجم "اللغرضة، بل فن نتراسو الكثيرة، وعمى رأميم نترسو لكسمب 

نتوار "، و "1898منة "رممئل ابن العالء اللعري ول "1927 -1907منة "
سجمرب : "؛ ثم فن سرجلسو لقمم لن سمريي لمكويو"1921منة "لمسنوخن " اللحمضرة

. "1920منة "" االلم
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 Erih Braunlih (1892- 1945)ارط برويهلض 
. عنن أرش بروينمش بملتعر الجمىمن وحيمة البدو والمغة العربية ولعمجليم

: رين االللمن فن ىذا البمب، ألثملرلممة للسمزة لن اللمسشوواصل بذلك س
، وجورج يمكوب، وأوجمت نولدكوكوزجمرسن، وفرايسمج، وايفمد، وسوربكو، وفميوزن، و

. فتر
، وحصل 1922، وصمر لعيدًا فن جملعة لييسمك عمم 1892ولد فن منة 

حيث  1923د منة لن جريفمفل "ةعاللؤىمة لمسدريس فن الجمم"الثمنية  هسوراكعمى الد
ثم عين امسمذًا فن كينجمبرج فن منة . 1925فن منة  عين فييم أمسمذًا لممعداً 

مسمذًا فن جملعسيم؛ خمفًم أانسقل الى لييسمك  "1931منة "بعدىم ، وفن المنة 1930
ث بو لجلع المغة العربية صمحب اللعجم الذي بدده وعب"لمغوي العظيم اوجمت فتر 

لديرًا للعيد الدراممت التررية فن جملعة لييسمك،  نفمو توصمر فن الوق "فن لصر
وللم رملت الحرب العمللية الثمنية فن .. ثم صمر بعد ذلك عليدًا لكمية االداب فييم 

ونجم . امسدعن لمخدلة العمكرية، فسرك العلل فن الجملعة 1939مبسلبر منة 
ربل بمو و من  وسوفن آنذاك 1945لدة الحرب، لكنو لرض فن مبسلبر منة  طوال

. الثملثة والخلمين بأيمم رميمة
: ونذكر لن بين لؤلفمسو

 الكتب  - أ

 .1923لييمسك منة " بمطمن بن ريس، ألير وبطل بدوي فن العصر الجمىمن" -1

وىو فيمرس لمقوافن والتعر الواردين فن كسب التواىد النحوية " فيمرس التواىد" -2
 1934ت فتر لييمسك منة بملسعمون لع أوجس -والمغوية العربية ولم تمبييم

 .ولم يمييم

 .بملسعمون لع أويسيم وكمتل "1939لييسمك، منة " 1ج" البدو" -3
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 :ومن خير مقاالته - ب

 .76 -41ص 1ج Isiamicaفن لجمة " البئر فن بالد العرب القديلة" -1

 .95 -58ص  2ج IsIamicaفن لجمة " الخميل وكسمب العين" -2

علود  "1926منة " 29ج OLZفن لجمة " فن لمألة صحة التعر الجمىمن" -3
رد سرجلو عبد الرحلن بدوي ضلن كسمبو دراممت اللمستررين و -833 -825

 .حول صحة التعر الجمىمن

  .23-1ص 18ج Der ISIamفن لجمة " دراممت عن أبن ذؤيب" -4

Regis BIacher  (1900- 1973 )رجيي بالشري 
، (يسبمر)فن ضمحية لونروج  1900يونيو منة  30ولد ريجن بالتير فن 

، حيث كمن ابوه لوظفًم فن لسجر ثم 1915وممفر لع أبويو الى اللغرب فن منة 
لوظفًم صغيرًا فن االدارة الفرنمية فن لراكش السن أعمنت عمييم الحلمية الفرنمية ربل 

ورضى درامسو الثمنوية فن لدرمة فرنمية فن الدار البيضمء، . ذلك بثالث منوات
. يومف فن الربمط بعد حصولو عمى البكموريموعين لالحظًم فن لدرمة لوالي 

ثم . 1922فملسحق بملجملعة وحصل لن جملعة الجزائر عمى الميممنس فن منة 
فن لدينة الجزائر حيث سمبع دروس وليم لرميو، وفن منة بعدىم  ألضى المنة

نجح فن لممبقة االجريجمميون وعمد بعد ذلك الى الربمط حيث عين لدرمًم  1924
عين فن لعيد الدراممت العميم اللغربية  1929وفن منة . والي يومففن لدرمة م

 1936وفن منة . 1935بفضل ليفن بروفنمل؛ وامسلر فن علمو ىذا حسى منة 
تمعر عربن : "عن األولى: حصل عمى دكسوراه الدولة لن جملعة بمريس برمملسيو

". الطيب اللسنبن أبو: لن القرن الرابع اليجري
، لع سعميقمت ااندلمنلصمعد " طبقمت االلم"لكسمب  فرنميةسرجلة  :والثانية

. وفيرة لفيدة
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اللدرمة الوطنية لمغمت " مسمذًا لمغة العربية الفصحى فن أوفن إثر ذلك عين 
حيث تغل كرمن  1950فن بمريس، وامسلر فن ىذا اللنصب حسى منة " التررية

ورد خمف . 1970منة  المغة واالداب العربيين فن الموربون الى حين سقمعده فن
اللدرمة العلمية لمدراممت " مسمذًا فن القمم الرابع لن أ 1942ي منة وليم لرميو ف

وتغل لنصب لدير لعيد الدراممت . وربون فن بمريسسحقة بلبنى الللال"العميم 
وانسخب .  1965حسى منة  1956االماللية اللمحق بجملعة بمريس لن منة 

. 1972احدى أكمديليمت لعيد فرنمم، منة عضوًا فن اكمليدية النقوش، 
. 1973وسوفن فن الممبع لن تير أ مطس منة 

:  ونذكر لن كسبو الرئيمية  ير الرمملسين اللذكورسين
وسوفن دون  -"العربن لنذ البداية حسى نيمية القرن الخملس عتر اادبسمريي " -1

 .م742/ىـ125سنسين عند منة  أجزاءان يسلو؛ ورد ظير لنو ثالثة 

المغة الفرنمية، لع لقدلة طويمة وسفمير رصير، ورد رسب  إلى" القرآن"سرجلة  -2
وفن . القرآن فن ىذه السرجلة وفقًم للم ظنو انو سرسيب نزول المور وااليمت

 ااصمنالسرسيب  إلىعمد  "1957منة "طبعة أخرى عملة وامعة االنستمر 
، فن 1950ي منة ، والثمن1949ظير منة  ااولوالجزء . الوارد فن اللصحف

 .فحةص 1239

وبلنممبة اتسغملو بسرجلة القرآن، صنف كسمبًم صغيرًا بعنوان  -3
Le Probleme de Mahomet،  اللمستررين الذين كسبوا  أبحمثيمخص فيو

 .عن حيمة النبن
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Fritz Krenkow (1872- 1953 ) فرتس كرنكوف
فن  "انيمبتلملن الم" Schonbergلمسترق اللمنن االصل، ولد فن تينبرج 

اللمسترق التيير نمتر البيرونن،  Sachauوسسملذ فسرة عمى مخمو  12/8/1872
ثم ىمجر الى انجمسر حيث ارمم لصنعًم لمنميج فن . واتسغل فن الورت نفمو بملسجمرة

ليمسر، وسجنس بملجنمية االنجميزية، واسصل بدائرة اللعمرف العثلمنية فن حيدر أبمد 
نتر كسب اماللية فن لخسمف فروع العموم  -السزالو -الدكن، وىن السن سسولى

ية وفزيمئية، فنتر ضلن لطبوعمسيم نترات يعوزىم بدينية وسمريخية وط: االماللية
السحقيق النقدي، ولم يكن الذنب ذنبو، بل ذنب اللمستررين عمى ىذه الدائرة اذ جردوا 

أن ينأى : لو ولملعسونتراسو لن االجيزة النقدية والسعميلمت والقراءات وكمن خيرًا 
. بنفمو عن نتر تنء ضلن لطبوعمت ىذه الدائرة

: أعلملو العملية الجيدة نمو
( صمى اهلل عميو وآلو وصحبو وممم)رصيدة كعب بن زىير فن النبن " نتر -1

لجمة الجلعية "فن " زكريم يحيى بن عمن الخطيب السبربزي أبنوترحيم لاللمم 
لع سعميقمت  279 -241ص "1911منة " 65ج ZDMG" التررية االللمنية

 .نقدية

منة  "ىولنده"ع سرجلة انجميزية، وظير فن ليدن م" ديوان لزاحم العقيمن"نتر   -2
1930. 

 "حمسم المجمسمنن عن االصلعن أبنتعر طفيل بن عوف الغنوي، رواية " -3
لع سرجلة  "كسمب فيو جليع ديوان الطرلمح بن الحكم بن نفر الطمئن"ولعو 

 انجميزية

The poems of Tufail ibn al-Ghanawawi, and al-Tirimmah ibn 

Hakim at-Tayi. Arabic text edited and translated by 

F.Krenkow.Gibb Memorial series, London, 1927. 
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لخطوط لحفوظ فن  أممسعمى  1906وكمن رد أعد سحقيق النص منة 
 .7/6/1953فن  "انجمسرا"وسوفن فن كلبردج . Or. 6771 اللسحف البريطمنن بررم

 فولفوارت هايهريض

 م واكلل درامسو فن لعيد االمستراق فن1941لمسترق لعمصر ولد عمم 
الذي صدر فن " التعر العربن والتعرية اليونمنية"بمن، وكمنت اىم اعلملو ججملعة 
م عن لعيد االمستراق رن بيروت، ولو لجلوعة لن اللقمالت واالبحمث 1969عمم 

الصنعة "فن لعظليم حول النقد والبال ة عند العرب، ولن اىم دراممسو القيلة سدور 
. لى فاه إىدذي أال "االبحمث العملية االماللية"نترىم فن كسمب  "فن االدب العربن

بحث لومع فن االمسعمزة  "يد التلمل. "م1974لمير فن عيد ليالده المسين عمم 
االمسعمرة والبديع ". م1977منة " لقمالت حول عموم الترق"نتر فن لجمة 

" نتر فن لجمة سمريي العموم العربية االماللية "ولصطمحمسيلم فن النقد العربن القديم
السرابط القديم بين "ولو بحث بعنوان . 211 -180م، ص1984، منة 1فن العدد 

، منة 128العدد " الدراممت التررية االللمنية" فن لجمة"الخيمل والتعر عند العرب 
 .298 -252م، ص1978

 يعكوبي اريهات

جلمة "م وكمنت أطروحسيم لمدكسوراه عن 1936لمستررة لعمصرة، ولدت عمم 
دراممت حول "، ورد اتسيرت بكسمبيم "الترط والسعبير الترطن فن القرآن الكريم

م وليم لجلوعة كثيرة لن 1971الذي نتر عمم " تعرية القصيدة العربية القديلة
، ابو ذؤيب "بدايمت تعر الغزل العربن: "ي القديم، لثلاللقمالت حول االدب العرب

؛ 250 -218م، ص1984، منة 61العدد  ،"االمالم لجمة"اليذلن، نتر فن 
، منة 13فن العدد  "االدب العربن"فن لجمة " تريحة النمرة فن رصيدة اللدح"
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االدب "نترسيم فن لجمة  ،"الزلن والحقيقة فن النميب العربن"؛ 11-1م، ص1982
، "النقد العربن التعر والكذب فن نظرية"؛ 17-1م، ص1985، 16العدد  ،"لعربنا

سعلل االن لديرة للعيد . 99-85م، ص 1972، منة 49عدد " االمالم"لجمة 
 .االمستراق فن ممربروكن فن اللمنيم

 جهرايفالد فا

م وحصل عمى الدكسوراه لن جملعة 1927لمسترق لعمصر ولد عمم 
 نسبفن جملعة ج واإلمالليةت المملية لمدرامم أمسمذوىو م، 1951ىملبورج عمم 

العربن فن العصر  اادبنواس، درامة حول  أبو: "لؤلفمسو أتيرلن . أللمنيمفن 
نواس، واللنمظرات التعرية العربية أصدره  أبنثم لو سحقيق ديوان " العبممن اللبكر

عن  ااول: لن جزأينكسمبًم ليلًم حول التعر العربن يسألف  ألفورد . م1963عمم 
والعبممن صدر عمم  واالوي اإلماللنعصر الالتعر الجمىمن والثمنن عن 

ذلك فمنو ليسم بملمغة الليرية ولو بعض اللقمالت والكسب  إلى وبمإلضمفةم؛ 1987
 .عنيم
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ادر الدراسة ــمص
. القرآن الكريم -
المصرية،  مكتبة االنجمو 3ط. عثمان أمين. د/ تحـالفارابي . احصاء العموم .1

. م1968القاىرة، 
ط دار المعرفة . محمد مصطفى ىّدارة. د. األدب العربي في العصر الجاىمي .2

 .م1985الجامعية، االسكندرية، 

ط المؤسسة الجامعية،  .حسين الحاج حسن. العرب في عصر الجاىمية أدب .3
. م1984بيروت، 

ط دار نيضة مصر لمطبع والنشر، القاىرة، . محمد مندور. األدب وفنونو .4
.  م1974

ط مؤسسة . عةبرباموسى . د. االستشراق االلماني المعاصر والشعر الجاىمي .5
. م 1999االردن،  -حمادة لمدراسات الجامعية، اربد

. د/ ترجمة جنرفا ايفالد. لعربي القديمالشعر ا -اسس الشعر العربي الكالسيكي .6
 -ىـ1428ط مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع القاىرة، . بحيريسعيد حسن 

. م2008
. م1968أنور الجندي ط مطبعة الرسالة، القاىرة، . وحركة التاريخ  اإلسالم .7
ط دار العمم لمماليين، . البعمبكيمنير / ترجمة. روم الندو. والعرب اإلسالم .8

. م1962بيروت، 
ط مكتبة غريب، القاىرة، . شمبي إسماعيلسعد . الفنية لمشعر الجاىمي األصول .9

. م1977
. م1961 ،ط دار الكتب المصرية، القاىرة. "ىـ356ت "االصفياني . األغاني .10
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مالك بن بني ط دار . الحديث اإلسالميفي الفكر  وأثرهالمستشرقين  إنتاج .11
.  م1969، بيروت، اإلرشاد

. لويس شيخو/ تحـ. شرح ديوان الخنساء أنيس الجمساء في .12
ط دار . الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ريتا عوض –بنية القصيدة الجاىمية .13

.  م1992، اآلداب
 .م1940، القاىرة، 2ط. مصطفى صادق الرافعي. تاريخ آداب العرب .14

. محمود فيمي حجازي/ ترجمة بإشراف. كارل بروكممان. تاريخ األدب العربي .15
الييئة المصرية العامة لمكتاب، . العربية لمتربية والثقافة والعمومط المنظمة 

 .م1992

، مطبعة 2صفاء خموصي، طترجمة . رينولد نيكمسون. تاريخ العرب األدبي .16
 .1930جامعة كمبرج، بغداد، 

. ت. ط مكتبة الحياة، بيروت، د. جرجي زيدان. تاريخ آداب المغة العربية .17
ط دار المعارف، . شوقي طيف. جاىميالعصر ال -العربي األدبتاريخ  .18

. ت. القاىرة، د
ط دار . عبد الحميم النجار. د/ ترجمة. كارل بروكممان. العربي األدبتاريخ  .19

.  1983القاىرة،  ،المعارف
ط مطبعة الشباب، القاىرة، . يوسف جبرا. تاريخ دراسة المغة العربية باوريا .20

.  م1929
ط . إبراىيمالفضل  أبومحمد / تحـ. "ىـ310ت " الطبري. تاريخ الرسل والمموك .21

. م1977دار المعارف بمصر،  4
إحسان عباس ط دار األمانة، بيروت، . تاريخ النقد األدبي عند العرب .22

. م1971
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. السيد أحمد صقر/ تحـ. "ىـ276ت "ثيوري ابن قتيبة الد. تأويل مشكل القرآن .23
. ىـ1373ط عيسى الحمبي، القاىرة، 

ط معيد البحوث والدراسات . ائشة عبد الرحمنع. تراثنا بين ماض وحاضر .24
. م1968العربية، القاىرة، 

ط مطبعة نور األمل، القاىرة، . يأحمد الشرباص. صوف عند المستشرقينالت .25
.  م1966

ط دار . حسن أحمد الكبير. تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث .26
.  م1978الفكر العربي، القاىرة، 

ط . محمد نسيب الرفاعي. ير الختصار تفسير ابن كثيرتيسير العمي القد .27
 .م1972بيروت، 

. د -ريناتا انموذجياً  -جيود استشراقية معاصرة في قراءة الشعر العربي القديم .28
. م2008 -ىـ 1429ط دار جرير . عبد القادر الرباعي

.  م1983ط الدار التونسية، تونسي، . القاسم الشابي أبو. الخيال عند العرب .29
ط الييئة المصرية العامة . عاطف جودة نصر. ال مفيوماتو ووظائفوالخي .30

. م1984لمكتاب، القاىرة، 
ط عيسى . طميوعمي حسني الخرب /ترجمة. خدا بخش. اإلسالميةالحضارة  .31

.  م1960وشركائو، دمشق، البابي الحمبي 
المطبعة  ط. محمود خيرت/ ترجمة. غوستاف لوبون. حضارة بابل وأشور .32

.  م 1947اىرة، العصرية، الق
ط الدار المصرية لمتأليف . غنيم عبدون/ ترجمة. الحضارة العربية، جاك رسل .33

.  ت. والترجمة والنشر، القاىرة، د
.  م1983دار األندلس، بيروت، ط . مصطفى ناصر. دراسة األدب العربي .34
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/ ترجمة. بارث. ز .األلمانيةفي الجامعات  واإلسالميةالدراسات العربية  .35
.  م1967ار الكتاب العربي لمطباعة والنشر، القاىرة، ط د. مصطفى ماىر

مصر لمطبع  دار نيضة 25ط  .تاحمد حسن الزيا. تاريخ األدب العربي .36
.  م1973والنشر، القاىرة، 

احسان عباس / ترجمة. باومنغوستاف فون غر. دراسات في األدب العربي .37
.  م 1959ط دار مكتبة الحياة  .وآخرون

 ط. محمد عبد القادر أحمد . وص العصر الجاىميونص أدبدراسات في  .38
.  م1983النيضة العربية، القاىرة، مكتبة 

ط مكتبة غريب، القاىرة، . يوسف خميف. دراسات في الشعر الجاىمي .39
. م1981

عبد الرحمن بدوي . د/ ترجمة. دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاىمي .40
.  1979لمماليين، بيروت دار العمم  ط

ط دار األداب، . عبد الرحمن بدوي. فكر األوربيعرب في تكوين الدور ال .41
.  1965بيروت، 

ط . محمد حسين. م.د/ شرح وتعميق. ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس .42
.  ت.مكتبة األداب بالجماىير، د

ط دار المعارف، القاىرة، . إبراىيممحمد أبو الفضل / تحـ. ديوان أمرئ القيس .43
.  م1984

، بيروت، دار صادر 2ط. محمد يوسف نجم. د/ حـت. حجر بنديوان أوس  .44
.  م1967

منشورات وزارة  2ط. عزة حسن . د/ تحـ. خازم األسديديوان بشر بن أبي  .45
. م1972الثقافة، دمشق، 
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. م1996ط دار صادر، بيروت، . طالل حرب/ تحـ. ديوان تابط شراً  .46
سمسمة دواوين  –شادط مطبعة االر. ىاشم الطعان/ تحـ. ديوان الحارث بن حمزة .47

. م1969بغداد ، ، 1/ صغيرة
 أميننعمان محمد . د/ تحـ. "ىـ246ت "ديوان الحطيئة برواية ابن السكيت  .48

. م 1987ط مكتبة الخانجي، القاىرة، . طو
. 1981ط بيروت، دار االندلس، . ديوان الخنساء .49
النشر، ط دار قتيبة لمطباعة و. ياعمحمد خير البق/ تحـ. ديوان دريد بن الصمة .50

. م 1981دمشق، 
واني، ومحمد عبد الوىاب محمد عمي العد/تحـ. ذي االصبع العدوانيديوان  .51

. م1973مطبعة الجميور، الموصل، ط . نائب الدليمي
ط دار الشؤون . الميمنيعبد العزيز / تحـ. يم عبد بني الحسحاسديوان سح .52

.  م1991الثقافية العامة، بغداد، 
فخر الدين / تحـ. سن االحولمحمد بن الح صنعة. بن جندلديوان سالمة  .53

. م1987بيروت،  ،دار الكتب العممية 2ط. قباوة
محمد جبار / مراجعة. شاكر العاشور/ تحـ. كاىل اليشكري أبيبن  ديوان سويد .54

. م1972ط . المعيبد
 ،دار المعارف بمصر ،ط القاىرة .صالح الدين اليادي/ تحـ. ديوان الشماخ .55

1968 .
عبد العزيز / تحـ(. الطرائف الدبيةضمن مجموعة )الزدي ديوان الشنقرى ا .56

.  م1937ط مطبعة لجنة التاليف والنشر، القاىرة، . الميمني
درية الخطيب / تحـ. "ىـ476ت " ريمعمم الشنتشرح األ. ديوان طرقة بن العبد .57

.  م1975ط مجمع المغة العيربية، دمشق، . ولطفي الصقال
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ط دار الكتاب الجديد، . عبد القادر احمد محمد/ تحـ. ديوان الطفيل الغنوي .58
.  م1968بيروت، 

قراءة ابي . "ىـ328ت "شرح ابن االنباري . ديوان عامر بن الطفيل العامري .59
عبد الرزاق خميفة . محمود عبد اهلل الجادر ود/ تحـ. "ىـ 291ت " العباس ثعمب

م  2001دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط . محمود الدليمي
ط شركة مصطفى البابي . حسين نصار. د/ تحـ. ان عبيد بن األبرصديو .60

 .م1957الحمبي، مصر، 

. ط دار المعارف بمصر، القاىرة. ديوان عبيد بن األبرص .61
ط المكتب االسالمي، بيروت، . محمد سعيد مولوي/ تحـ. ديوان عنترة بن شداد .62

. م1983
عة الحكومة، ط مطب .احسان عباس/ تحـ. ديوان لبيد بن ربيعة العامري .63

. م1962الكويت، 
ط معيد المخطوطات . ن كامل الصيرفيسح/ تحـ. يوان المتممس الضبعي .64

. م1970العربية، القاىرة، 
ط معيد المخطوطات . حسن كامل الصيرفي/ تحـ. ديوان المثقب العبدي .65

. م1972العربية، القاىرة، 
 –لتراث القديمط مطبوعات مديرية إحياء ا. عزة حسن. د/ تحـ. ديوان ابن مقبل .66

. م1962دمشق ،  -5
ط دار المعارف، . محمد أبو الفضل ابراىيم/ تحـ. ديوان النابغة الذبياني .67

. م1977القاىرة، 
ط دار الفكر  .و زيدةبمحمد عبد اليادي ا/ الكندي تحـ. رسائل الكندي الفمسفية .68

. م1950العربي، القاىرة، 



 / مصادر الدراسة

 

332 

لجاىمي وحتى العصر الرمزية في مقدمة القصيدة العربية منذ العصر ا .69
. م1973ط مطبعة النعمان، النجف االشرف، . احمد الربيعي. الحاضر

ط . ديبكمال أبو . الرؤى المقنعة نحو منيج بنيوي في دراسة الشعر الجاىمي .70
. م1986القاىرة، / الييئة المصرية العامة لمكتاب

فراج، عبد الستار أحمد / تحـ "ىـ275ت " صنعة السكري. يينلاليذ ارشرح أشع .71
 .ط القاىرة. ومحمود محمد شاكر

ط دار البيان لمطباعة والنشر، ". ىـ486ت "الزوزني . شرح المعمقات السبع .72
. ت. بيروت، د

شرح نخبة . "ىـ275ت "سعيد السكري  أبيكعب بن زىير برواية شرح ديوان  .73
 . م1968ط دار الفكر لمجميع، بيروت، . األدباءمن 

. م1966ط دار المكشوف، بيروت، . نيبطرس البستا. الشعراء الفرسان .74
ط دار الرسالة، . محمود الجادر. د .نيوس بن حجر ورواتو الجاىميأشعر  .75

. م1979بغداد، 
/ 6مجمة المورد المجمد . بد الجميلعبد القادر ع/ تحـ. سعر بشامة بن الغدير .76

. م1977، بغداد، العامة دار الشؤون الثقافية( 230 -217ص ) 1العدد 
ط دار الكتاب المبناني، بيروت، . محمد عبد المنعم خفاجي. ىميالشعر الجا .77

. م1973
ط دار . مصطفى عبد الشافي الشوري. الشعر الجاىمي تفسير أسطوري .78

. م1984المعارف، القاىرة، 
ط مؤسسة الرسالة، بيروت، . الشعر الجاىمي خصائصو وفنونو يحيى الجبوري .79

. م1986



 / مصادر الدراسة

 

333 

ط الدار القومية، . محمد النوييي. موالشعر الجاىمي منيج في دراستو وتقوي .80
. ت.القاىرة، د

فخر . د/ تحـ. "ىـ476ت "عمم الشنتمري صنعة األ. سممى أبيشعر زىير بن  .81
. م1980دار اآلفاق الجديدة، بيروت،  3ط. الدين قباوة

ط دار التربية لمطباعة والنشر، . يحيى الجبوري/ تحـ. يببشعر عبدة بن الط .82
. م1971بغداد، 

ون ّس مصعب ح. ماء القبمي والحس القوميتبين االن اإلسالمعربي قبل الشعر ال .83
.  م1989الثقافية، بغداد، ط دار الشؤون . الراوي

/ الشعار الستة الجاىمية لمبطميوسيشرح ا: ضمن كتاب. شعر عمقمة بن عبدة .84
. 1968ط الجامعة االمريكية، . ناصيف سميمان عواد/ تحـ األولالجزء 

ط مطبعة االداب، . يحيى الجبوري. د/ تحـ. سديشعر عمرو بن شأس اال .85
. ت. النجف االشرف، د

، 1922وز تم 7مجمة الشرق العدد . فريش كرنكو/ تحـ. كمثومبن  شعر عمرو .86
.  بيروت

آلداب مجمة كميو ا. حمودي القيسينوري . صنعة د. االصغرشعر المرقش  .87
.  بغداد ،ف، ط مطبعة المعار1970، 13العدد 

لمطباعة والنشر، دمشق،  اإلسالميط المكتب . جعديبغة الشعر النا .88
. م1964 -ىـ1384

. 1984 ،دار االندلس، بيروت عفيف عبد الرحمن ط. د. الشعر وأيام العرب .89
دار  2ط . أحمد محمد شاكر/ تحـ(. ىـ 276ت ) ابن قتيبة . الشعر والشعراء .90

.  م1974المعارف بمصر، 
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اروسالف ي. الكالسيكيشعرية الحنين في النسبب العربي . صبا نجد .91
ط مركز الممك فيصل لمبحوث . حسن البنا عز الدين. د/ ترجمة. ستيكيفيتش
.  م2004 -ىـ1425، الرياض، اإلسالميةوالدراسات 

.  م1970الطميعة،  ط. سوننرود. م. صورة العالم االسالمي في أوربا .92
ط دار . جابر عصفور. التراث البالغي والنقدي عند العربالصورة الفنية في  .93

. م1983التنوير، بيروت، 
مكتبة االقصى،  ط. نصرت عبد الرحمن. الصورة الفنية في الشعر الجاىمي .94

.  م1976عمان، 
ط دار العموم، الرياض . الصورة الفنية في النقد الشعري، عبد القادر الرباعي .95

.  م1984
ار د ط. عمي البطل. الصورة في الشعر العربي حتى نياية القرن الثاني البحري .96

. م1980، بيروت، األندلس
ط مطبعة المدني، . محمود محمد شاكر/ تحـ. ابن سالم. طبقات فحول الشعراء .97

 .م1974القاىرة، 

نبيو أمين فارس ومنير / ترجمة. بروكممان. العرب واالمبراطورية العربية .98
 .ط بيروت. البعمبكي

عبد الحميم / ترجمة. يوىان فك. واألساليبدراسات في المغة واليجان  -العربية .99
. م1951ط مطبعة دار الكتاب العربي، . النجار

. ي الدين عبد الحميديمحمد مح/ تحـ "ىـ426ت "ابن رشيق القيرواني . العمدة .100
.  م1964 -ىـ1383ط السعادة، القاىرة، 

، منشورات 2ط. الكيالني إبراىيم. د/ ترجمة. فاديو. ك.الغزل عند العرب ج .101
. 1985سوريا، افة، وزارة الثق
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ط دار . محمد البيي. الحديث وصمتو باالستعمار الغربي اإلسالميالفكر  .102
 .ت. الفكر العربي المعاصر، د الفكر، بيروت

 .ت. ط مطبعة الرسالة، القاىرة، د. أنور الجندي .103

ط . أحمد سمايمو فتش. د. العربي المعاصر األدباالستشراق وأثرىا في فمسفة  .104
. م 1998 -ىـ  1418القاىرة،  دار الفكر العربي،

. م1985ط الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، . محمد مندور. فن الشعر .105
ط دار الكتاب المبناني، . إيميا حاوي. فن الوصف وتطوره في الشعر العربي .106

. م1980بيروت، 
. 1927ط دار المعارف بمصر القاىرة . طو حسين. الجاىمي األدبفي  .107
ط دار النيار، بيروت، . تمحمود سميم الحو. جيا عند العربفي طريق الميثولو .108

. م1983
ط دار المعارف . بيومي مذكور إبراىيم. وتطبيقمنيج  -اإلسالميةفي الفمسفة  .109

.  م 1968بمصر، القاىرة، 
ط دار اآلداب،  .سامي سويدان. مقاربات منيجية -في النص الشعري العربي .110

. م1989بيروت، 
ط دار  .عمي عبد الحميم محمود. ر الجاىمي دالقصة العربية في العص .111

. م 1979المعارف، القاىرة 
ط دار العودة، . عبد الرحمن محمد إبراىيم. قضايا الشعر في النقد العربي .112

. م1981بيروت، 
صرية العامة ط الييئة الم. محمد زكي العشماوي. قضايا النقد األدبي المعاصر .113

. م1975، اإلسكندريةلمكتاب، 
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ط دار المعارف . دناصر الدين األس. د. غناء في العصر الجاىميالقيان وال .114
 .بمصر، القاىرة

ط مكتبة اآلداب، القاىرة، . حفنيعبد الحميم / تحـ. ىالمية العرب لمشنفر .115
. م1981

دار الكتاب  7ط . دويبالحسن ال أبو .ماذا خسر العالم بانحطاط المسممين .116
. م1967العربي، بيروت، 

المطبعة المخمصية، بيروت،  2ط. يوسف اسعد داغر. يةاألدبمصادر الدراسة  .117
.  م1961

مكتبة النيضة  7ط . احمد امين/ ترجمة. رابورت. س. أ. مبادئ الفمسفة .118
.  م1965المصرية، القاىرة، 

ط دار . عبد الحميد مسموت. العصر الجاىمي –العربي األدبمحاضرات في  .119
 .م1963الطباعة المحمدية، القاىرة، 

. م1925ط القاىرة، / . تحـ". ت  ىـ"ياقوت الحموي . معجم األدباء .120
مجمة العرب . نوري حمودي القيسي. د. أخباره وأشعاره األكبرالمرقش  .121

 .م1970، 4، السنة 10السعودية الجزء 

أبو الفضل إبراىيم جاد المولى، البجاوي، ط / تحـ". ت  ىـ"السيوطي . المزىر .122
. الحمبي بمصر

.  1936ط مطبعة المنار، القاىرة، . اليراوي حسين. واإلسالمالمستشرقون  .123
 األعمىط المجمس . عمي حسني الخربوطمي. اإلسالميالمستشرقون والتاريخ  .124

. م1970، القاىرة، اإلسالميةلمشؤون 
. يحيى وىيب الجبوري. د. -بين الشّك واليقين -المستشرقون والشعر الجاىمي .125

 .م1997ط دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
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القاىرة، ط دار المعارف بمصر،  .األسدناصر الدين . عر الجاىميمصادر الش .126
 .م1969

، دار 5ط. ناصر الدين األسد. د. مصادر الشعر الجاىمي وقيمتيا الحضارية .127
. ت. المعارف، بمصر، د

.  م1987ط دار عمار، عمان ، . أنور أبو سويمم. المطر في الشعر الجاىمي .128
ط مطبعة . وأحمد أمين االسكندري احمد . العربي األدبفي تاريخ المفصل  .129

.  م1934مصر، القاىرة، 
 محمد شاكرأحمد / تحـ" ىـ178ت "الضبي المفضل محمد بن . فضمياتمال .130

. ت. ، دط ، دار المعارف، القاىرة. عبد السالم ىارونو
ط دار الحقائق، دمشق،  .يوسف اليوسف. مقاالت في الشعر الجاىمي .131

. م1980
، واألعالمط وزارة الثقافة . عبد الجبار المطمبي .مقاالت في األدب والنقد  .132

. م1980بغداد، 
ط المؤسسة العربية لمدراسات . عمي جواد الطاىر. النقد االدبيمقدمة في  .133

. م1979والنشر، بيروت، 
. 1977احسان عباس ط بيروت . مالمح يونانية في االدب العربي د .134
ط . د الفتاح محمد احمدعب. المنيج االسطوري في الشعر الجاىمي دراسة نقدية .135

. م1978دار المناىل، بيروت، 
. م1966ط دار الفكر العربي، القاىرة، . عمر الدسوقي. النابغة الذبياني .136
منشأة ط . عون نحس .د/ ترجمة. البيو فينست. نظرية االنواع االدبية .137

. م1978المعارف، االسكندرية، 
. م1967بيروت، ط دار الكتاب المبنالني،  .أميناحمد . النقد االدبي .138
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دار العودة،  –ط دار الثقافة . ي ىاللمحمد غنيم. النقد االدبي الحديث .139
. م1973بيروت، 

 .ط القاىرة. محمد فريد وجدي. نقد كتاب في الشعر الجاىمي .140

 .ط القاىرة. محمد الخضر حسين. نقض كتاب في الشعر الجاىمي .141

ط مؤسسة  .ينوري حمودي القيس. د. وحدة الموضوع في القصيدة الجاىمية .142
. م1974دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

بيروت، ط شركة خياط، . طاع صفدي وايميا حاويم. موسوعة الشعر العربي .143
. م1974

الرسائل العلمية واجملالت  
موسى . د. شرقين االلمانوالشعر الجاىمي في دراسات المست األدبية األنواع .1

 -266ص ) 11السنة التاسعة، ع  .مجمة جامعة ام القرى. عةسامح رباب
 .م1995 -ىـ1416( 302

مقارنة في شعر الحرب االنكميزي القديم وشعر  ةدراس. ةبين القصصية والغنائي .2
نجالوي، مجمة جامعة دمشق سإبراىيم ال. ناصر عثمان، د. الحرب العربي د
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(A) 

ABSTRACT 

We display on this dissertation views of Orientalists and 

their studies about the pre-Islam doctrine and ancient Arab 

poetry and explain how these Orientalists dealt with  pre-Islam 

poetry. If we look to the differences of the attitudes which are 

stated by those Orientalists towards pre-Islam poetry, its reality 

and quality. Some of them recognized the existence of such  

a poetry with the limitation of the time of that poetry 200 years 

before Islam. Other group of Orientalists said there is no pre-

islam poetry and the poetry that Arad has inherited is written by 

narrators and their works on the Arab poetry and ascribe to 

certain names of the poets. 

Among those Orientalists (I mean those who did not 

believe in the correctness of pre-islam poetry) is (David Samuel 

Margelute) who put- doubt theory- in pre-Islam poetry  and 

tried denying any ancient Arab inherited poetry. He thought that 

how the Bedouins have civilization with all these arts ,literature  

sense, great nation to create such great poets with great poetry 

which is full of creation, artistic sense and deep experience in 

life and his relation with others whether his tribe  or other 

tribes. 

The study include those Orientalists studies about pre-

islam poetry and first to gave views of all the Orientalists  

clearly and then dispute with others, response  and give a 

reference with the same poetry that they undervalue their poets 

and in the same time the denied the existence of  such an art for 

the Bedouins. They also excluded that such an out come from 

that Bedouin. even they exclude that the Bedouin man has 

imagination but the called it material reality ,and also imitating 

ordinary samples and there is no artistic feature whose art and 



(B) 

poetry characterized, expecting in that the scientific sincerity, 

when we become far away from these opinion s and studies, 

without prejudice or showing our Arabic identity, because I 

believe in the opinion and the other opinion, if they have studied 

poetry in away that they studied it, this be their obtaining of 

science, all tried to cancel  what he has acquired, fair and 

justice or suspicious. 

It is a scientific academic study, we tried by our utmost 

efforts to be not carried away by fancy, and we try with all these 

studies, because their richness of science. In one of its aspect, 

never the less the Orientalists have their culture and the 

scientific spirit some of the enjoy as the study has displayed,  

specially those who are fair characterized by the  scientific 

spirit, thus the dissertation  is presented with a preamble study 

in demonstrating the orientation, then the study has  been 

prepared to be in three chapters on which the scientific material 

is distributed of presenting opinions in more of one case, 

especially the pre-islam poetry, and following them by 

categories in which adopting the reply and scientific argument 

and  decisive revision of the fake opinions that degrading the 

value of Arabic  poetry, but the Arab Nation, and putting these 

opinions in the critical scale and discrimination between good 

and bad with out fanatic or undervalue those studies  which did 

not right our inheritance. 
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